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MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS
Amb data 20 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Terrassa adjudica a Enginyeria Reventós, SL la
redacció del projecte de “Actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del
pont de Montserrat de Terrassa”.
Els antecedents tècnics del present projecte són els següents:
• “Proyecto reformado. Obra de Fàbrica Especial. Nuevo Puente sobre la Riera de las Arenas. N150. Tarrasa”. Redactat el gener de 1973
• “Proyecto Obra de Fabrica. Paso sobre la Riera Arenas. N-150. Tarrasa” Redactat el juliol de
1974.
• Inspecció i inventari. Data: Gener 2020.
• “Memòria Valorada de Rehabilitació del pont de Montserrat (carretera de Montcada).
Terrassa” Redactat el novembre de 2018.

2. OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE
El principal objectiu del projecte és avaluar la capacitat resistent del viaducte i fer les actuacions
necessàries per a garantir la seva durabilitat i el seu nivell funcional. També es objecte del present
projecte la reurbanització de la carretera de Montcada en l’àmbit de la actuació modificant la
distribució de la secció funcional de la plataforma per tal de millorar l’accessibilitat i seguretat,
perllongant la vorera del costat sud fins a la nova parada d’autobús així com la substitució de l’actual
barrera-barana de seguretat per a donar major protecció als vianants i vehicles, d’acord a la
normativa vigent.

d’adjudicació de 0,967515525. I amb un termini d’execució de les obres de 24 des de 1 de febrer de
1972.
Posteriorment, el 21 de març de 1972 es va redactar un projecte modificat del mateix, que va ser el
que es va construïr.
El 31 de juliol de 1973 es va encarregar la redacció d’un projecte de desdoblament del pont, que va
redactar un pont bessó al projecte modificat del primer. Es va redactar el 15 de juliol de 1974 i aquesta
ampliació no es va construir mai.
S’ha constatat mitjançant l’hemeroteca de La Vanguardia que el pont de Montserrat es va posar en
servei el 10 de novembre de 1972, data situada entre l’encàrrec del projecte modificat i la seva data
de redacció. És a dir, que el viaducte es va construir sense que estigués finalitzat el projecte. No és
estrany que el projecte modificat es finalitzés posteriorment a l’obra. Aquest fet dona certa garantia
que estigui construït d’acord als plànols.

3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA
Els viaducte té 91,35 m de longitud i 10,50 m d’ample. Està format per 4 llums de 16,57 + 29,09 + 29,09 +
16,57 m, mesurats entre eixos de piles. Els 4 trams són isostàtics suportats per 3 piles i 2 estreps. L’eix del
pont forma una angle de 60 graus respecte l’eix de la Riera.
El tauler és d’alineació recta i pendent constant del 2,5% baixant cap direcció Sabadell.
Transversalment és pla i sense peralt.

3. DESCRIPCIÓ DEL ESTAT ACTUAL
3.1. INTRODUCCIÓ
El pont de Montserrat habilita la circulació de vehicles provinent de la N-150 i cobreix la llera de la
Riera de les Arenes. El tauler està format per 4 llums suportades per 3 fileres de piles. Els estreps es situen
als extrems del pont, facilitant la connexió amb la xarxa viària de la ciutat.
El projecte original va ser redactat el 3 d’octubre de 1966 per la Oficina Regional de Projectes,
adscrita a la 5na Jefatura Regional de Carreteras, en el que refereix als accessos; i la Jefatura de
Puentes y Estructuras en quant a la l’estructura. Va ser aprovat al 17 de setembre de 1971 per la
Direcció General de Carreteras y Caminos Vecinales per un pressupost de 16.010.078,96 ptes.
Les obres van ser contractades per el sistema de concurs-subasta, sent adjudicades per ordre
ministerial el 24 de novembre de 1971 a “Rafael Comella Pons y Julio Sorigué Zamorano”
(conjuntament i solidàriament), per la quantitat 15.490.000,00 ptes, és a dir, per un coeficient
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Figura 1. Vista general del pont de Montserrat
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Els trams laterals són tipus llosa massissa de formigó armat de 70 cm de cantell i 16,13 m de longitud
total. En un costat recolza 45 cm sobre l’estrep i en l’altre 40 cm sobre una pila, de manera que la llum
entre eixos de recolzament és de 15,71 m.
Cadascun dels dos trams centrals sobre la Riera estan formats per 5 bigues prefabricades de formigó
pretensat de 1,5 m de cantell separades 2,125 m, unides per una llosa de 20 cm de formigó armat. Les
bigues tenen una longitud total de 28,93 m, tenint en compte el 60 cm de recolzament sobre les piles
la llum de càlcul és de 28,33 m. L’ala superior de les bigues és de 2 m d’ample i cantell variable de 11
a 20 cm; l’ala inferior és de 65 cm d’ample i de cantell variable de 20 a 30 cm; l’ànima és de 20 cm
d’ample. En el recolzament l’ample de l’anima augmenta a 65 cm d’ample en 1,1 m de longitud i una
transició de 50 cm de longitud; i les 5 bigues queden unides per una riostra de formigó armat de 70 x
150 cm.

Els estreps són 2 calaixos indis de 10,50 m d’ample i 6,875 m de longitud, segueixen el biaix de la Riera
respecte el tauler. Són de formigó armat amb parets de 75 cm de gruix i una mampara central, de
manera que tenen 2 cèl·lules. Tenen aletes tipus voladís de 5 m de longitud. La base del calaix indi
està formigonada amb una tap de 1,80 m de cantell. La part superior està tapada per una llosa
massissa de 40 cm de cantell armada. L’estrep oest (Terrassa) es fonamenta a la cota 10,0 m, i l’estrep
est (Sabadell) a la cota 8,00 m.

Figura 4. Vista Estrep costat est
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Figura 2. Alçat de la biga

Les piles estan formades per un carregador de 1,20 m de cantell, 1,50 m d’ample i 12,03 m de llarg.
Aquest queda suportat per 3 fusts circulars de 100 cm de diàmetre. La seva fonamentació és tipus
calaix indi també de 3,10 m d’ample i 11,30 de llarg. De la mateix tipologia que el dels estreps.

Figura 3. Secció de biga al centre de llum i al recolzament

Figura 5. Vista de pila central
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El formigó dels calaixos, lloses, murs i alçats és tipus H-240 (nomenclatura antiga) amb resistència
superior a 240 kg/cm2; el formigó de les bigues és tipus H-360, resistència superior a 360 kg/cm2; l’acer
passiu es tipus corrugat amb resistència superior a 4600 kg/cm2; i l’acer actiu té resistència superior a
173,51 kg/mm2, els cordons tenen una secció de 146,4 mm2.

3.3. DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL
La plataforma funcional té una amplada de 10,50 m, està formada per dos carrils de 3,00 m cadascun
i dues voreres de 2,25 m. Les voreres són de formigó de 25 cm d’alçada, sobre la llosa estructural.
Als extrems es situen les barreres tipus ‘jamonera’ cargolada sobre el formigó de la vorera amb
plaques de 30 cm de llarg.
Al costat nord hi ha 7 bàculs d’enllumenat separats 15 m i alineats amb la barrera, que es veu
interrompuda per aquests.
Les voreres originals eren de 1,50 m (costat nord) i 1,00 m (costat sud), Per aquestes hi ha embeguts 7 i
3 tubs de diàmetre 150 mm. Posteriorment es van ampliar als 2,25 m actuals.

Figura 6. Distribució funcional actual vista des de l’est.

3.4. INSPECCIONS REALITZADES
Ente març i abril del 2021 es van realitzar dues inspeccions visuals per fer un aixecament de les
patologies. També es disposa d’unes actes d’uns testimonis de formigó del tauler que es van extreure
l’any 2018 amb la resistència a ruptura i la profunditat de la carbonatació.
Segons aquests es detecta un penetració mitjana de la carbonatació de 20 mm, amb algun punt
màxim de 30 mm.
També es confirma que la resistència del formigó es correspon amb la indicada al projecte modificat
del pont:
•

Resistència de formigó de llosa > 24 MPa

•

Resistència de formigó de biga > 36 MPa

En l’apèndix 1 de l’annex 2 de comprovacions estructurals es detalla la inspecció realitzada.

3.5. TOPOGRAFÍA
L’Ajuntament de Terrassa aporta una cartografia topogràfica general a escala 1:1000.

3.6. PATOLOGIES DETECTADES
Després de les inspeccions realitzades s’han detectat les següents patologies, el detall d’aquestes està
recollit a l’apèndix 1 de l’annex 2:
Figura 5. Vista de plataforma actual des del costat est - vorera nord
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•

Tauler tipus llosa:
o

Hi ha una degradació generalitzada dels paraments laterals de la llosa amb
escrostonaments del formigó; corrosió de les armadures, està especialment afectada
l’armadura transversal perimetral.

o

La llosa del costat Sabadell té nombroses rascades causades per vehicles alts.
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•

Piles:
o

S’observa degradació superficial, amb despreniments de formigó importants i corrosió
de l’armadura en carregadors i fusts.

o

En les zones planes dels carregadors sota el taulers de bigues hi ha molta presencia de
coloms, la acumulació d’excrements i de brutícia ha accelerat la corrosió de
l’armadura i l’escrostonament del formigó.

o

Hi ha creixement de vegetació sobre el carregador i en les juntes entre elements
causada per l’acumulació de brutícia.

Figura 2. Laterals de la llosa del tram 4
•

Tauler tipus bigues:
o

Hi ha una degradació generalitzada als voladissos laterals amb escrostonaments del
formigó; corrosió de les armadures. També s’aprecien nombroses eflorescències.

o

Hi ha 4 tubs d’embornals fora de servei que es van tapar quan es van ampliar les
voreres de 1,50 o 1,00 m fins a 2,25 m.

o

S’aprecia certa infiltració d’aigua a través de les juntes entre les bigues prefabricades.
Figura 4. Detall de l’estat de les piles
•

Estreps:
o

S’observa degradació del parament frontal a l’estrep del costat Sabadell, amb
despreniments de formigó o apunt de caure i corrosió de l’armadura.

o

Hi ha creixement de vegetació en les juntes entre elements causada per l’acumulació
de brutícia.

Figura 3. Detall de l’estat del voladís dels trams de bigues
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
4.1. INTRODUCCIÓ
Les actuacions previstes es separen en dos grans temàtiques, les relatives a la restauració estructural i
les relatives a la superestructura amb la millora de la plataforma funcional i reurbanització de la
Carretera de Montcada en la zona d’actuació.
FASE 1: Restauració estructural; Actuacions des de la sota el tauler del pont i Av del Vallés
•

Reparació d’estructures de formigó:
Neteja
Reparació de fissures
Restitució de material en els escrostonaments
Tractament de carbonatacions
Reforç de tallant a la llosa en els 2,00 m tocant als punts de recolzament.
Durant les reparacions es protegirà amb lones, la llera de la riera, els vials i les canonades de
gas.

•

Construcció de cunyes de morter per eliminar l’espai on nidifiquen els coloms sobre el
carregador de els piles.

•

Instal·lació de pòrtics de limitació de gàlib de pas per evitar rascades a l’estructura en la llosa
en el costat est de l’Av. del Vallés.

•

Millora del terraplè entre la rotonda de l’accés est al pont i l’Av. del Vallés.

Figura 5. Detall de l’estat del parament de l’estrep 2

•

Recolzaments:
o

•

Juntes:
o

•

•

A jutjar per l'envelliment del formigó del voltant no s'han canviat els neoprens, no es
veuen deteriorats ni desplaçats de la posició original. Possiblement el material està
envellit.

Les juntes han estat reparades en varis punts, presenten fragilitat, esquerdes i algun
enfonsament. També apareix vegetació entre algunes de les esquerdes.

Paviment de calçada:
o

Hi ha esquarteraments i esquerdes, enfonsaments, creixement de vegetació i pèrdua
de material.

o

No existeix embornals de drenatge en tot el tauler.

Paviment de vorera:

Memòria

Fase 2: Superestructura; Actuacions des de sobre el tauler del pont i ctra. de Montcada
•

Enderrocs de vorades, rigoles, voreres i paviments.

•

Fresats de ferms i paviments.

•

Substitució de barrera-barana actual situada als extrems exteriors de les voreres d’ambdós
costats del pont per una barrera de caràcter més urbà al costat interior de les voreres i una
barana al costat exterior millorant la seguretat de vianants i mantenint la dels vehicles. Per a
l’execució de l’ancoratge de la nova barrera serà necessari l’enderroc parcial de la part
interior de les voreres.

•

Trasllat de servei de la canalització de telecomunicacions existent de 2 tritubs de PEAD40 amb
línia de Fibra Òptica de la vorera nord a la sud i instal·lació de canalització en previsió de futurs
serveis amb 3 tubs de PE110 també a la vorera sud.

o

Esquerdes, enfonsaments i escrostonaments al formigó.

o

Juntes deteriorades i creixement de vegetació.

•

Substitució de juntes de dilatació i impermeabilització de tota la superfície de la llosa del pont.

o

No tenen pendent transversal ni imposta fet que permet que l’aigua s’escoli pels
paraments laterals del tauler.

•

Reforç del trasdós dels estreps amb cunya de transició de grava-ciment.

•

Reurbanització del la carretera de Montcada en l’àmbit de la actuació modificant
lleugerament l’amplada de les voreres del vial dins el pont i perllongant la del costat sud fins a
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la nova parada d’autobús. Les tasques a realitzar són de pavimentació, estesa de ferms, la
reposició de la senyalització horitzontal i vertical.
•

Millora de la recollida d’aigües pluvials instal·lant d'elements de drenatge i conducció de les
aigües captades fins a la xarxa de drenatge existent o a la riera. També s’instal·laran embornals
en els punts baixos causats per els nous passos de vianants sobreelevetas respecte a la
calçada.

•

Enllumenat: instal·lació d’un nou punt de llum i el trasllat d’un altre existent.

•

Trasllat d’arbres i a condicionament de xarxa de reg existent.

Aplicació de pintura anticarbonatació
•

Per evitar la progressió de la carbonatació s’aplicarà una protecció superficial sobre el formigó
mitjançant aplicació 2 capes de pintura mural elàstica de cobertura anticarbonatació, amb
una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior, amb aplicació a màquina o manual,
composta de resines acríliques en dispersió aquosa, protectora del suport de ciment contra els
danys provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2. Resistent a totes les condicions climàtiques, al
boirum, a les sals de desglaç i
als rajos solars. La protecció assegurarà una bona
hidrorrepelencia i una discreta permeabilitat al vapor. La pintura ha de complir els requisits de
la norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2.

4.2. REPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

4.3. PROPOSTA DE PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA

A l’annex núm. 3 Patologies i Reparacions i al plànols núm. 3 i 4 Patologies i Reparacions estructurals
s’ubiquen i es descriuen les diferents patologies i reparacions previstes per a cadascuna de les
tipologies.

Es proposen les següents actuacions amb l’objecte de millorar la protecció de l’estructura:

Neteja de la superfície
•

Es procedirà a realitzar una neteja general dels paraments vistos de formigó mitjançant sorrejat
amb partícules abrasives inertes.

Restitució de material en els escrostonaments
•

Repicat manual i/o mecànic de superfícies de formigó per eliminar les parts despreses i
demolició de material amb un màxim de 5cm de profunditat, fins 1 cm per darrera de
l'armadura exposada.

•

Sorrejat abrasiu d'armadures exposades en reparació de formigó fins obtenir un grau de neteja
Sa 2 ½ segons la norma ISO 8501-1.

•

Aplicació d'inhibidor de corrosió i pont d'unió cimentós millorat amb resines epoxi en dues
capes i un consum de 4 kg/m2 sobre formigó net i armadures sense òxid.

•

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà
de 4 cm de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat, respondrà als requisits mínims sol·licitats
per l'EN 1504-3 per als morters estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó
(suport tipus MC 0,40- relació a / c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 MPa després de 28 dies.
L'aplicació haurà de ser efectuada amb el mètode tradicional a paleta, o també per
projecció amb la màquina adequada i deixant acabat remolinat llis. Les superfícies de
formigó, objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar fortament rugoses.

Tractament de i esquerdes fissures
•

Les esquerdes s’obriran i netejaran, es rentaran amb aigua a pressió i es repararan amb
l’aplicació de morter additivat amb resines epoxídiques. En cas de que la fissura continuï cap
endins un cop sanejada la capa exterior s’estudiarà la necessitat de realitzar injeccions de
resines.

Memòria

•

Impermeabilització del tauler per evitar les filtracions d’aigua pel paviment i ferm.

•

Canvi de juntes de dilatació per evitar que s’escoli d’aigua.

•

Instal·lació d’embornals de recollida d’aigües pluvials per evitar la caiguda d’aigua pels
laterals del pont.

•

Canvi de pendent transversal de les voreres per tal d’enviar l’aigua cap als embornals.

•

Millora del trasdós dels estreps amb grava ciment que consolidi la zona alhora que treballa de
llosa de transició per a evitar assentaments i esquerdes del paviment.

•

Construcció d’una cunya de morter per eliminar l’espai on nidifiquen els coloms sobre el
carregador de els piles

4.3.1.

IMPERMEABILITZACIÓ DEL TAULER

Es preveu fer la Impermeabilització de tauler de pont, inclou calçada i vorera, amb una capa
d'imprimació (emulsió betuminosa de naturalesa aniònica i baixa viscositat, aplicada en fred) amb
una dotació mínima de 0,3 kg/m2; i morter bituminós constituït per una mescla d'emulsió EAL-1 (betum
80/100), fibres especials, àrid silicis i caliços amb una dotació mínima de 5 kg/m2.

4.3.2.

JUNTES DEL TAULER

S’executaran juntes de tipus de morter electromèric sobre xapa de distribució. El recorregut serà de ±
30 mm. Prèviament, s’haurà de restaurar el formigó de la llosa per tal de garantir una superfície de
recolzament uniforme.

4.3.3.

MILLORA DEL TRASDÓS DELS ESTREPS

Es proposa una millora del trasdós dels estreps fent un reforç amb grava ciment que consolidi la zona i
treballi de llosa de transició per a evitar assentaments i esquerdes del paviment.
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4.4. SUPERESTRUCTURA. MILLORA DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL
4.4.1.

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Enderrocs i desmuntatges
•

Es retiren les barreres existents i es col·loquen baranes provisionals.

•

S’enderroca el recrescut que es va fer a les voreres originals del pont, és a dir, 75 cm del costat
nord i 125 cm del costat sud, i 5 cm de la part superior. D’aquesta manera es garanteix que no
es toquen les canalitzacions que van per la vorera antiga.

Figura 8. Vista de la vorera descalçada de la rotonda.
4.4.2.

SECCIO TIPUS

La nova distribució funcional de la plataforma del pont serà de nord a sud:
Figura 7. Enderrocs i fresats dins del pont

•

2,15 m vorera: 1,73 pas vianants+0,42 barrera

•

Vorades i rigoles en zones de canvi d’amplada de voreres.

•

3,00 m carril pas vehicles sentit est

•

Enderroc de ferms en zona d’ampliació de vorera i d’ubicació de nova barrera per execució
de fonaments de la mateixa.

•

3,00 m carril pas vehicles sentit oest

•

2,35 m vorera: 1,93 pas vianants+0,42 barrera

•

Enderroc de paviments de voreres.

•

Enderroc de guals per a pas de vianants.

•

Fresat de ferms i voreres. Es fresarà tot el ferm existent sobre la llosa del pont i una capa de 3
cm fora del pont per a substituir la cap de trànsit. Es fresarà les voreres amb paviment de
formigó per a substituir-lo per paviment de panot.

Moviment de terres.
Els moviments de terres previstos són:
•

Millora de terraplè entre la rotonda de l’accés est al pont i l’Av. del Vallés, es retirarà l’escullera
disposada i s’executarà un muret amb escullera a la base, aprofitant el màxim possible
l’escullera existent. Es farà un terraplenat nou per reparar el descalçament de la vorera de la
rotonda i es farà una hidrosembra.

•

Rases per a instal·lació de col·lectors de drenatge i canalitzacions de serveis.

•

Excavació per a estesa de grava-ciment en els trasdós d’estreps
Figura 9. Futura distribució funcional sobre el pont (vista des de l’oest: Nord-Sud)

Memòria
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4.4.3.

Pas de vianants

FERMS I PAVIMENTS

Ferms

Els passos de vianants s’executaran sobreelevats respecte a la calçada amb ferms de mescla
bituminosa en calent.

Els ferms previstos són:

4.4.4.

Sobre el tauler del pont:
•
•
•

Capa trànsit
5 cm AC22 surf B50/70 D
Reg d’adherència: C60B3 TER
Capa base de formigó lleuger de densitat igual o inferior a 16 kN/m3 per a regularització de la
superfície de la llosa i formació de pendents amb bombament.

SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

La senyalització de la carretera de Montcada es realitzarà segons les normes contingudes a la
instrucció 8.1.– I.C “Senyalització vertical” i 8.2.-IC. “Marques Vials”.
Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització, abalisament i defenses de les obres
descrites en el present Projecte són les següents:

Fora del pont:

•

Es fresarà i s’estendrà una nova capa de trànsit a tot l’àmbit de l’actuació on sigui necessari la
modificació de la senyalització horitzontal.

Reposició de la senyalització horitzontal de la Carretera de Montcada en la zona d’actuació
un cop reparades les juntes de dilatació i estes el ferm de la nova capa de trànsit.

•

Substitució de barrera-barana actual situada als extrems exteriors de les voreres d’ambdós
costats del pont per una barrera de caràcter més urbà al costat interior de les voreres i una
barana al costat exterior millorant la seguretat de vianants i mantenint la dels vehicles.

•

Reposició de senyals verticals existents i noves ens els nous passos de vianants sobreelevats.

•
•

Capa trànsit
Reg d’adherència

3 cm BBTM11A PBM 45/80-65 (70 Kg/m2)
C60BP3 ADH

Vorades
Zona amb barrera: es preveu que la base de formigó per l’ancoratge de la nova barrera faci a la
vegada de vorada.
Zona sense barrera: es preveu la col·locació de vorades tipus T3 de formigó prefabricat sobre base de
formigó.
A la zona on la nova vorera delimita pel costat exterior amb el parterre es preveu la col·locació d’una
vorada de jardí tipus A1 de 20x14 cm de formigó prefabricat sobre base de formigó.
Rigoles
Es preveu la col·locació de rigola de rajola hidràulica de 30x30x8 sobre una base de morter com a
element lineal de delimitació de calçada en tota les actuacions on es disposa una vorera excepte en
zones de pas de vianants sobreelevats.

Durant l'execució de l’obra caldrà contactar amb els tècnics de mobilitat per tal de replantejar la
senyaliyzació vertical i horitzontal.
Senyalització horitzontal
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.
S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment descrites:
•

Pintura de dos components, en tots els símbols i inscripcions (apartat de “Inscripcions” i
“Fletxes”).

•

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.Senyalització vertical

Voreres
Totes les voreres es pavimentaran amb rajola hidràulica tipus panot de 9 pastilles de 20x20x4 o 8 cm,
sobre una base de formigó de HM 15 N/mm2 de resistència característica. El guix serà variable en
funció de si es el paviment es col·loca sobre vorera existent, sobre zona d’ampliació de la vorera sobre
l’estructura del pont o si es de nova creació.
En els passos de vianants es disposaran franges de paviments tàctils per a indicar l’existència del
creuament i per advertir de la proximitat de la calçada. Aquests paviments seran tipus tac i rallat de
quatre ratlles de rajola hidràulica de panot gris de 20x20x4 cm d’acord amb la normativa UNE-EN
13748-2, col·locat sobre una base de formigó de 15 cm de HM 15 N/mm2 de resistència característica.

Memòria

Es reposaran totes de senyals verticals existents i es col·locaran noves ens els nous passos de vianants
sobreelevats.
Tota les senyals tindran una classe de nivell de retroreflexió RA2.
Barana
Les baranes es composen de muntants de 2 xapes de 16 x 100 mm ancorats a la vorera del pont amb
placa base i perns cada 2,00 m. Entre muntants es solden dues xapes de 5 mm doblegades en angle,
la inferior de 40 cm de costat i la superior de 5 cm d’alt i 15 cm d’ample. Entre les xapes doblegades
es solden 16 xapes verticals de 30 x 10 mm entre muntants, de manera que queda una separació
entre elles de 10 cm màxim.
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L’alçada de la barana des de la superfície del paviment és de 110 cm.
Es protegirà amb una capa d'emprimació antioxidant, una capa intermitja i una capa d'acabat de
pintura esmalt de color a definir per la direcció facultativa.
Barrera
Per tal de protegir els vianants respecte a la circulació de vehicles i de contenir els mateixos en front
de caigudes es col·locarà, entre la vorera i la calçada, un Pretil d'acer galvanitzat en calent i lacat de
color a definir per la direcció facultativa, el mateix que la barana, de 663 m d'alçada i 338 mm
d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0 m, de característiques N1/H2
Reduït, amb marcat CE segons la norma UNE-EN ISO 1461, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.
Les característiques tècniques de la barrera són:
•

Nivell de contenció: N1

•

Amplada de treball: W1

•

Classe de severitat: A

•

Impactes assajats: TB31 (turismes de 1500 kg a 80 km/h i a 20º) i TB50 (autocar de 13.000 kg a 50
km/h i a 20ª)

En el cas del pas de vianants del costat est del pont, la captació d’aigües del costat sud esta ubicada
sobre la llosa posterior de l’estrep. Per aquest motiu s’ha previs instal·lar una reixa correguda fins fora
de la zona de la llosa i, un cop fora, instal·lar l’embornal des d’on sortirà el tub per evacuar les aigües.
En concret els elements de drenatge projectats són:
• Embornals de 70 x 30 cm amb un marc i reixa de fossa dúctil per a ponts.
• Embornals amb arqueta convencionals de de 70 x 30 cm i 110 cm d’alçada amb un marc i
reixa de fossa dúctil.
• Tubs de PEAD de paret estructurada amb paret interna llisa i externa corrugada de 315 i 400
mm de diàmetre nominal.
4.4.6.

ENLLUMENAT

Actualment a la zona d’actuació existeix enllumenat públic a la vorera nord de la ctra. de Montcada i
a la rotonda d’accés del costat est del pont amb llumeneres de Leds tipus Novatilu Milan M de 60W 3000K, driver Tridonic, distribució asimètrica col·locades sobre bàculs de 9 m d’alçada.
En la zona del pont la Inter distancia entre bàculs es d’uns 15 m, a la rotonda d’accés del costat est
del pont hi ha 8 punts de llum i en l’accés oest del pont hi ha tan sols un punt de llum entre el pont i el
carrer Sant Damià separat uns 30 m des de l’últim punt de llum del pont.
Es preveu mantenir les lluminàries existents de Leds i, a l’accés oest, afegir un nou punt de llum i
traslladar l’existent allargant la canalització i cablejat fins a l’alçada del C/ Sant Damià.
El nou punt de llum tindrà les mateixes característiques que els existents:
•

1 llumeneres de Leds tipus Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic, distribució
asimètrica

•

1 Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de
sortint, amb placa de posta a terra.

El subministrament elèctric es farà prolongant la línia existent al llarg de la vorera nord de la ctra. de
Montcada que prové del quadre 45-08.

Figura 10. Barrera protecció

La canalització es farà sota la nova vorera amb 1 tub de PE110 amb cable de posta de terra de 35
mm2.

Es fa un congreny de 30 x 60 cm i armat segons la fitxa tècnica de la barrera i ancorat a la llosa
existent quan es situí dins del pont. Quan la barrera es situa fora de la llosa del pont es fa un congreny
de 60 x 60 cm armat.

També es col·locaran un parell d’arquetes de 40x40 per a fer les connexions on ara acaba la
canalització i al final de la nova canalització.

4.4.5.

S’ha previst la col·locació d’embornals a ambdós costats de la calçada del pont que desaigüen
directament a la riera.

Per a l’execució de la nova vorera sud a l’accés del costat oest del pont en les immediacions de la
parada del autobús, serà necessari ocupar part del parterre existent eliminant 4 arbres i afectant al
reg del sector EST10 de la zona 619 de les instal·lacions de reg municipals.

També s’han disposat embornals al costat aigües amunt dels passos de vianants sobreelevats respecta
a la calçada amb l’objecte desaiguar el punt baix que es crea.

Està previst plantar el mateix número d’arbres de la mateixa espècie que els eliminats, Populus nigra
itàlica, amb un perímetre d’entre 20 i 25 cm.

DRENATGE

4.4.7.

PLANTACIONS I REG

L’aigua captada es condueix amb col·lectors de PEAD fins a la xarxa de clavegueram existent.
Memòria
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També es reposarà el reg afectat reorganitzant la graella de goters autocompensats, la canonada de
subministrament si és necessari i instal·lant una anella de reg amb goters autocompensats per a cada
nou arbre plantat.

Amb la informació obtinguda s’ha realitzat una visita in-situ el més exhaustiva possible per corroborar i
verificar la informació.

5. COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL

Donada la tipologia de l’obra on serà necessari l’enderroc parcial de la part interior de les voreres
s’afectarà les canalitzacions que passin per aquesta zona. A la vorera sud no hi passa cap servei
mentre que a la nord hi ha la canalització de 2 tritubs de Telecomunicacions, la canalització amb 6
tubs d’uralita de Telefònica, i la canalització d’enllumenat.

S’ha modelitza la secció del tauler mitjançant un model 3D del tauler tipus engraellat per tal de
determinar els esforços als quals es veu sotmès. Segons la normativa actual d’accions sobre ponts, la
IAP-11, en casos d’avaluació, ampliació o reforços de ponts existents, aquesta no és d’obligat
compliment. En l’actuació prevista no es tocarà l’estructura del viaducte ni s’ampliarà plataforma, per
tant, en la comprovació estructural s’utilitza la normativa original del projecte, la Instrucción relativa a
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (O.M. 26-02-1972).
S’ha de destacar que les càrregues d’ús de la normativa del ‘72 són la càrrega uniforme de 400 kg/m2
i el carro de 60 tones, aquestes es van mantenir sense variacions fins abans de l’última actualització
del 2011.

En l’annex núm. 5 Serveis Afectats es descriu els serveis existents i es recull tota la informació
proporcionada per la plataforma Acefat/ewise i l’Ajuntament de Terrassa.

Es realitzaran cales per conèixer exactament la distribució dels serveis existents a la vorera nord.
Es preveu que la única afecció sigui la canalització dels 2 tritub amb línia de Fibra Òptica allà on
coincideixi amb la fonamentació per a l’ancoratge de la nova barrera de la vorera nord.
L’espai que quedarà en la vorera nord després d’executar la fonamentació de la nova barrera estarà
ocupat per l’actual canalització de 6 tubs de Telefónica i el Tub d’enllumenat. S’ha previs reubicar la
canalització afectada amb 3 tritubs traslladant-la a la vorera del costat sud.

D’acord amb això s’han obtingut els següents resultats:
•

•

El trams tipus llosa:
o

En ELU de flexió es té un factor d’utilització del 96%.

o

En ELU de tallant s’ha de fer un reforç d’armat a les zones més sol·licitades amb barres
de Ø16 a 25 cm.

o

En ELS la fissuració màxima és 0,19 mm en situació quasi-permanent, inferior a 0,20 mm.

Els trams tipus bigues:
o

En ELU de flexió es té un factor d’utilització del 86%.

o

En ELU de tallant es té un factor d’utilització del 99%.

o

En ELS en situació freqüent la biga està totalment comprimida.

A l’annex núm. 2 Comprovació estructural s’ha calculat l’estat de les sol·licitacions a les que es veu
sotmès el tauler incloent els resultats obtinguts i s’han adjuntat els llistats de càlcul.
Figura 11. Nova distribució de canalitzacions a la vorera sud

6. SERVEIS AFECTATS
S’ha recopilat la informació dels serveis existents per a que siguin tingut en compte a l’hora de
executar les obres tenint cura de no afectar-los.
Per a l’obtenció de la informació sobre els serveis existents s’han contractat el serveis associats a la
plataforma Acefat/ewise. Tractant-se d’una zona urbana fortament consolidada, s’ha mantingut
contactes amb l’Ajuntament de Terrassa i les seves respectives companyies de serveis.

Memòria

En concret es situarà a l’espai situat entre la fonamentació de la nova barrera i els quatre tubs sense
serveis existents ubicats al extrem exterior de la vorera. En aquest espai també s’ha previst instal·lar 3
tubs de PE110 com a previsió de pas de futures instal·lacions.
Durant l’execució de l’obra esta previst deixar un carril per a pas de vehicles i una zona habilitada pel
pas de vianants que s’aniran desplaçant en les successives fases per els diferents costats del pont. Per
a poder accedir a la zona central del pont serà necessari que en la primera fase, abans de l’execució
de les noves barreres, s’adapti una de les voreres per a que hi passin per sobre els vehicles; s’ha previst
fer-ho per la vorera sud donat que per aquesta no hi ha serveis actius.
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Això suposa restituir el cable de FO per la vorera sud abans que estigui finalitzada la canalització final
per aquesta amb un únic tub de PEAD de 40 arrambat al costat exterior de la vorera i recobert de
formigó en massa HM-20 per protegir-lo del trànsit.

Per a fer les actuacions des de l’Av. Del Vallès serà necessari el tall de tots o part des carrils de
circulació. Es recomana que els desviaments de cada costat no es facin alhora per no complicar la
circulació general a la zona.
Costat est:
Al costat est de l’Av. del Vallès i a dos carrils de circulació, un per a cada sentit.
Es tindran que tallar puntualment els dos carrils de circulació (ambdós sentits). La duració prevista
d’aquest tall és de l’ordre de mig mes.
Costat Oest:
Al costat oest de l’Av. del Vallès i a tres carrils de circulació, un en sentit sud i dos en sentit nord.
Es tindran que tallar puntualment dos dels carrils de circulació (el de sentit sud i un dels de sentit nord).

Figura 12. Fase 1 d’execució. Reposició Fibra Òptica
Per altra banda no es modifica la traça ni les rasants de cap vial pel que no està previs cap
sobrecarrega ni punxonaments sobre línies i canonades existents.
Durant l’enderroc dels paviments i vorades de les voreres es tindrà que anar amb cura donat que
s’executaran en presencia de serveis actius que no es preveu substituir.
Abans de l’inici de les obres s’haurà de contactar amb les companyies que tinguin presencia de
serveis a la zona.

7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

L’actuació es farà en dos fases habilitant per a cadascuna d’elles el carril de circulació en un costat o
l’altre de la calçada. La duració prevista d’aquest tall és de l’ordre de mig mes, la mitat per a cada
fase.
Superestructura i reurbanització:
La Ctra. de Montcada en la zona de l’actuació sobre el Pont de Montserrat te 2 carrils de circulació,
un en cada sentit. Per a fer aquestes actuacions serà necessari tallar un dels carrils de circulació.
Es proposa l’organització de les tasques amb les següents fases d’obra:
Fase 1: Tall del carril de circulació sud sobre el pont. Pas de vianants per vorera nord
•

Fresat i condicionament de la vorera sud per habilitar pas de vehicles

•

Reposició de Fibra Òptica pel costat sud

Fase 2: Tall del carril de circulació nord. Pas de vianants per centre del pont
En acompliment del Programa de Treballs i Termini de garantia de l’article 132 del Reglament general
de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/247/UE, de 26 de febrer del 2014 es realitza
l’estudi de l’Organització i desenvolupament de la obra per a la realització de la totalitat de les obres
contingudes en aquest projecte.

•

Desmuntatge de barrera existent
Fresat de paviment de formigó de la vorera
Enderroc parcial de vorera per a execució de fonamentació de nova barrera
Execució de fonamentació i col·locació de barrera
Col·locació de barana

Com ja s’ha dit les actuacions previstes es separen en dos grans temàtiques que es poden executar
en fases independents, les relatives a la restauració estructural i les relatives a la superestructura amb
la millora de la plataforma funcional i reurbanització de la Ctra. de Montcada en la zona d’actuació.
Restauració estructural:
Les actuacions es divideixen segons s’executin des de el costat est de la Av. del Vallés, costat oest de
la Av. Del Vallés o la llera de la riera.

Execució de vorera nord

Execució d’enllumenat
Pavimentació vorera
Fase 3: Pas de vianants per la nova vorera nord
•

Execució de calçada nord
Fresat de paviment de la zona nord i central del calçada

Memòria
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Execució d’embornals
Impermeabilització de tauler
Estesa de capa base de paviment amb formació de pendents amb formigó lleuger
Execució cunya de transició amb grava-ciment
Estesa de capa de trànsit
Substitució de junta de dilatació
Pintat senyalització horitzontal i col·locació de senyalització vertical

Els tall de carril es pot fer donant pas alternatius de sentits amb semaforització o be tallant un dels
sentits de circulació. Es recomana tallar un dels sentits de circulació per evitar posar un semàfor a la
rotonda que provoqui aglomeracions.
Així doncs es proposa tallar el sentit de circulació oest d’entrada per a facilitar la sortida cap a
l’hospital.
A l’annex núm. 6 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres s’han grafiat els desviaments
de trànsit proposats i s’ha fet una valoració econòmica de la seguretat vial, senyalització, abalisament
i desviaments provisionals durant l'execució de les obres.

Fase 4: Tall de carril de circulació sud. Pas de vianants per la nova vorera nord
•

Execució de vorera sud
Desmuntatge de barrera existent
Fresat de paviment de formigó de la vorera
Enderroc parcial de vorera per a execució de fonamentació de nova barrera
Execució de fonamentació i col·locació de barrera
Col·locació de barana
Col·locació de canalitzacions de servei
Trasllat d’arbres i a condicionament de xarxa de reg existent

•

Execució de calçada sud

8.

PLA DE TREBALLS

En acompliment del Programa de Treballs i Termini de garantia de l’article 132 del Reglament general
de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/247/UE, de 26 de febrer del 2014 es realitza el
Pla de treballs per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte.
La duració total de l’obra prevista és de 2 mesos per a la part de la reparació de l’estructura i de 4
mesos per a la part de la superestructura.
A l’annex núm. 7 Pla de treballs s’adjunten els diagrames de Gantt que, amb caràcter indicatiu,
estableixen la programació de les obres.

Fresat de paviment de la zona sud de la calçada
Execució d’embornals

9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Impermeabilització de la resta de tauler
Estesa de capa base de paviment amb formació de pendents amb formigó lleuger
Execució cunya de transició amb grava-ciment
Estesa de capa de trànsit
Substitució de junta de dilatació
Pintat senyalització horitzontal i col·locació de senyalització vertical
Així doncs es proposa fer l’actuació en tres fases d’afeccions al trànsit amb tall d’un dels carrils de
circulació:

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/EU, de 26 de febrer del 2014, pel que s’implanta la obligatorietat de la inclusió
d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex
núm.8. Estudi de Seguretat i Salut que recull les mesures preventives adequades als riscos que suposen
la realització de les obres projectades.
L'import de la Seguretat i Salut a l’obra ascendeix a 17.596,91 €, el que suposa aproximadament un
2,35 % del PEM del projecte.

1- Tall de carril sud per habilitar vorera per a pas de vehicles. Duració prevista és de l’ordre de
mig mes.

10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

2- Tall del carril nord i centre del pont. Duració prevista és de l’ordre de 2 mesos.

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució de
les o

3- Tall del carril sud. Duració prevista és de l’ordre de d’un mes i mig

Memòria
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bres. A la proposta del pla s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la
quantitat d’assaigs a realitzar.

-

El cost estimatiu de la classificació de residus és de 62,91 €

-

El cost estimatiu de la càrrega i el transport de residus és de 5.716,31 €

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. Els laboratoris competents pel desenvolupament previst al pla de control de qualitat,
hauran d’estar acreditats segons els apartats que escaiguin del Decret 149/2017, de 17 d'octubre.

-

El cost estimatiu de la deposició de residus és de 7.971,90 €

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra en la fase 2
és de 13.751,12 € (TRETZE-MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS.

El Pla i pressupost detallat de Control de Qualitat es troba a l’Annex 8.

En el DOCUMENT Nº 4 PRESSUPOST d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i
abonaments estimats per la gestió dels residus previstos.

FASE1: ESTRUCTURA
El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ................................... 4.001,89 €
El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de ................................................. 285.567,44 €
% import qualitat respecte del total del projecte ................................................................. 1,40 %

Dintre del Pressupost d’Execució Material de les obres s’ha inclòs un capítol independent a cada fase
per a la Gestió de Residus de la construcció i demolició de l’obra on s’especifica la estimació del cost
previst per a la gestió de residus.

FASE2: SUPERESTRUCTURA
El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ................................... 8.711,03 €
El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de ................................................. 605.881,16 €
% import qualitat respecte del total del projecte ................................................................. 1,44 %
TOTAL
El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ................................. 12.712,92 €
El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de ............................................ 891.448,60,16 €
% import qualitat respecte del total del projecte ................................................................. 1,44 %
Com el PEC sense IVA del Control de Qualitat és inferior al 1,5 % del PEC sense IVA de projecte, aquest
anirà a càrrec del contractista dons en els preus de les partides del projecte està inclosa la part
proporcional de control de qualitat fins aquest tant per cent.

12. NORMATIVA
Les principals normatives utilitzades durant la redacció del present projecte son les següents (llistat no
excloent):
-

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (O.M.
26-02-1972).

-

Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado.
EHE-68.

-

Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08.

-

Orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos

-

Instrucció 8.1.– I.C “Senyalització vertical” i 8.2.-IC. “Marques Vials”.

11. GESTIÓ DE RESIDUS

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT), Reglamento electrotécnico para baja tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC).

En acompliment del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el que s’exigeix la realització d’un Estudi de Gestió
de Residus de la Construcció, s’ha redactat l’Annex núm. 14 “Estudi de la gestió de residus”. En aquest
annex es descriuen les mesures adoptades en el Projecte per a reduir el volum dels residus no
aprofitables, s’estudien els residus que es produiran a l’obra en quantitat i en tipologia, es preveu el
seu destí i es valoren els costos derivats de la gestió que queden integrats al Projecte.

-

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA07.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

El pressupost estimat per a la gestió de residus per a cadascuna de les fases en que es divideix aquest
projecte es resumeix en les següents imports, expressats en PEM (Pressupost d’execució material)

-

Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre de 2001

-

El cost estimatiu de la classificació de residus és de 17,78 €

-

-

El cost estimatiu de la càrrega i el transport de residus és de 139,43 €

-

-

El cost estimatiu de la deposició de residus és de 122,32 €

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra en la fase 1
és de 279,53 € (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS).
Memòria

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
R.D. 105/2008, d’1 de febrer, en el que s’exigeix la realització d’un Estudi de Gestió de Residus
de la Construcció

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut canvis
legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.
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13. MEDIAMBIENT

El Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra puja a la quantitat de UN MILIÓ SETANTA-VUIT MIL
SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (1.078.652,81€).

S’adjunta al plec de condicions del present projecte les directrius mediambientals a tenir en compte
durant les obres. Es tindrà especial cura en compliment de totes elles així com la sensibilització del
personal propi de la obra sobre els temes mediambientals.
Respecte a la fauna autòctona que pot trobar-se a la zona de sota el taulell es tindrà en compte:
-

-

Abans de l’inici de les obres s’haurà de realitzar una revisió a la zona per tal de detectar si hi ha
afectacions de fauna existent: nius de fang, forats, cavitats, ...
En cas de que es detectin elements sensibles a la fauna i sigui necessari la seva reubicació,
prèvia les tasques s’haurà de realitzar una autorització excepcional als Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTES).
Aplicació de les mesures correctores establertes.
Durant les reparacions dels paraments de formigó es protegirà amb lones la llera de la riera.

14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures de Obra
Civil 2020 d’entitats adherides a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, realitzats amb
els costos de mà d’obra, maquinària i materials del mercat.
El cost d’indirectes a aplicar en aquest projecte s’ha estimat en un 5 %.

El pressupost per a coneixement de l’administració en aquest cas coincideix amb el Pressupost
d’Execució per Contracte de l’Obra.
Així doncs, el present Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de UN MILIÓ
SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (1.078.652,81€).

16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el
Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin
optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a
continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD
773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas.
La classificació del contractista d’obres en grups i subgrups serà la següent:

15. PRESSUPOSTOS
15.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I PER CONTRACTE DE L’OBRA
Aplicant els preus de projecte als amidaments resultants i afegint-li l’import de les partides alçades i
l’import dels Serveis Afectats s’obté un Pressupost d'Execució Material de 749.116,47 € augmentat pels
coeficients legals de despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i els tipus d’IVA vigent (21%),
s’obté un Pressupost de Contracte de 1.078.652,81 €.
FASE 1 ...................................................................................................................
FASE 2 ...................................................................................................................

239.972,64 €
509.143,83 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................
13,00 % DESPESES GENERALS sobre 749.116,47 € .............................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL sobre 749.116,47€ ................................................

749.116,47 €
97.385,14 €
44.946,99 €

Subtotal ................................................................................................................
21 % IVA sobre 891.448,60 € ...............................................................................

891.448,60 €
187.204,21 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ...............................................................

1.078.652,81 €

Memòria

15.2. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.

Contractació conjunta, fase 1 i fase 2
Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures
Subgrup 2: De formigó armat
Categoria 2 entre 150.000 i 360.000 €
Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Sense qualificació específica
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €
Contractació Fase 1
Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures
Subgrup 2: De formigó armat
Categoria 2 entre 150.000 i 360.000 €
Contractació Fase 2
Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Sense qualificació específica
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €
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17. REVISIÓ DE PREUS

8. Senyalització
9. Enllumenat

D’acord amb l’Article 103 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre 2017, i
atès que el termini d'execució de l'obra no supera els dos anys, no s’inclou en el projecte clàusula de
revisió de preus

10. Serveis Afectats
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Amidaments

Memòria

Quadre de preus núm. 1

Annexes a la Memòria

Quadre de preus núm. 2

Annex núm. 1: Antecedents

Pressupost

Annex núm. 2: Comprovació estructural

Resum pressupost

Annex núm. 3: Patologies detectades i reparacions

Pressupost General

Annex núm. 4: Enllumenat
Annex núm. 5: Serveis Afectats
Annex núm. 6: Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra
Annex núm. 7: Pla de treballs
Annex núm. 8: Control de qualitat
Annex núm. 9: Estudi de Seguretat i Salut
Annex núm. 10: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició
Annex núm. 11: Justificació de preus
Annex núm. 12: Pressupost per al Coneixement de l’Administració
Annex núm. 13: Reportatge fotogràfic.

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
1. Situació, emplaçament i índex

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 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 107 de la Llei
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una
obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que
conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible
d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de
l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

20.

EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE
Enginyeria:

2. Estat actual

Jaume Guàrdia i Tomàs

2.1. Planta topogràfica

Salvador Ràfols i Segurana

2.2. Planta pont
2.3. Alçats
2.4. Seccions

Rosa Mora Díaz
Delineació:

Marta González Gómez
Asmae Amrani i Mechhidan

3. Patologies estructurals
4. Reparacions estructurals

Manuel Reventós i Rovira

Producció:

Núria Forcada i Peré

5. Enderrocs
6. Urbanització
6.1. Plantes
6.2. Seccions
6.3. Barreres, baranes, juntes i detalls d’urbanització
7. Drenatge
Memòria

21. CONCLUSIONS
L’equip redactor del projecte creu haver definit suficientment les obres necessàries per a la realització
de l’actuació i té l’honor d’adreçar-lo a qui li feu l’encàrrec, perquè li’n doni el curs que cregui més
adient.
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Barcelona, juliol 2021

Els autors del projecte

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Memòria

Jaume Guàrdia i Tomàs
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX NÚM. 1. ANTECEDENTS
ÍNDEX
1.

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................ 2

2.

ANTECEDENTS ........................................................................................................................................... 2
2.1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS .................................................................................................... 2
2.2. ANTECEDENTS TÈCNICS ...................................................................................................................... 2

Apèndix núm. 1. Recull projecte 1973
Apèndix núm. 2. Recull projecte 1974
Apèndix núm. 3. Inspecció i inventari. Data Gener 2020
Apèndix núm. 4. Article premsa posta en servei del pont. 1972
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ANNEX NÚM. 1.ANTECEDENTS
1. INTRODUCCIÓ
L’objecte del present apartat és el de recollir tots els documents administratius i tècnics precedents
que d’alguna manera incideixen en la redacció del present projecte constructiu de “Projecte
d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de
Terrassa”.

2. ANTECEDENTS
2.1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Amb data 20 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Terrassa adjudica a enginyeria Reventós la
redacció del projecte de “Actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del
pont de Montserrat de Terrassa”.

2.2. ANTECEDENTS TÈCNICS
Els antecedents tècnics del present projecte són els següents:
• “Proyecto reformado. Obra de Fàbrica Especial. Nuevo Puente sobre la Riera de las Arenas. N150. Tarrasa”. Redactat el gener de 1973
• “Proyecto Obra de Fabrica. Paso sobre la Riera Arenas. N-150. Tarrasa” Redactat el juliol de
1974.
• Inspecció i inventari. Data Gener 2020.
• “Memòria Valorada de Rehabilitació del pont de Montserrat (carretera de Montcada).
Terrassa” Redactat el novembre de 2018.

Annex núm. 1. Antecedents
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CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS ESTRUCTURALS 1:
DANYS

TAULER
NO

SI

A

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

PNT012_U057_20201021_i12
Degradació de paraments degut a humitats per manca d'impotsa i per falta de tubs
PNT012_U057_20201021_i15
de drenatge a embornals
PNT012_U057_20201021_i18
Eflorescències
PNT012_U057_20201021_i19

Humitats/Eflorescències

X

X

Vegetació/Acumulació de materials

X

X

Creixement de vegetació resultant en fissures.
Acumulació de graves que poden caure a calçada inferior amb risc d'impacte a
vianants o vehicles

Degradació superficial/Coqueres/Nius de
graves/Juntes de fàbrica degradades

X

X

Degradació superficial degut a brutícia i humitats

Cops/Escrostonaments/Trencaments/Pèrdues/Despl
açaments de peces

X

Fissures/Esquerdes

X

X

Armadures vistes/Corrosió

X

Corrosió d'elements/Soldadures

X

X

Pèrdua de cargols/roblons

X

X

Deformacions/desplaçaments
excessius/bombaments

X

X

Presència d'animals en l'element (a observacions
especificar indicis d'espècie)

X

X

Brutícia paraments, deteriorament de pintura,
grafitis

X

X

PNT012_U057_20201021_i06

Degradació de paraments per manca d'impotsa i per falta de tubs de drenatge a
PNT012_U057_20201021_i10
embornals. Els escrostonaments poden resultar en el desprendiment d'elements
PNT012_U057_20201021_i12
que poden caure a calçada inferior amb risc d'impacte a vianants o vehicles
PNT012_U057_20201021_i01
PNT012_U057_20201021_i02
Degradació de paraments per manca d'impotsa i per falta de tubs de drenatge a PNT012_U057_20201021_i03
embornals
PNT012_U057_20201021_i04
PNT012_U057_20201021_i05
PNT012_U057_20201021_i06

X

X

CODI IMATGE

PNT012_U057_20201021_i12
Degradació de paraments per manca d'impotsa i per falta de tubs de drenatge a PNT012_U057_20201021_i14
embornals
PNT012_U057_20201021_i16
PNT012_U057_20201021_i19

PNT012_U057_20201021_i18
PNT012_U057_20201021_i19

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS ESTRUCTURALS 2:

PILES

DANYS

NO

Humitats/Eflorescències

SI

X

A

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

X

Vegetació/Acumulació de materials

X

X

Creixement de vegetació resultant en fissures i escrostonament.

PNT012_U057_20201021_i11
PNT012_U057_20201021_i21

Degradació superficial/Coqueres/Nius de
graves/Juntes de fàbrica degradades

X

X

Degradació superficial degut a brutícia i humitats

PNT012_U057_20201021_i18

Cops/Escrostonaments/Trencaments/Pèrdues/Des
plaçaments de peces

X

X

Creixement de vegetació resultant en fissures i escrostonament.

PNT012_U057_20201021_i11

Fissures/Esquerdes

X

X

PNT012_U057_20201021_i11
PNT012_U057_20201021_i21

X

PNT012_U057_20201021_i07
PNT012_U057_20201021_i08
PNT012_U057_20201021_i11
PNT012_U057_20201021_i13
PNT012_U057_20201021_i18
PNT012_U057_20201021_i21

Armadures vistes/Corrosió

X

X

Corrosió d'elements/Soldadures

X

X

Deformacions/desplaçaments
excessius/bombaments

X

X

Assentaments/moviments/girs

X

X

Descalçament/socavació

X

X

Presència d'animals en l'element (a observacions
espificar indicis d'espècie)

X

X

Brutícia paraments, deteriorament de pintura,
grafitis

X

Restes de cartells adherides a pila nord

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS ESTRUCTURALS 3:
DANYS

Humitats/Eflorescències

ESTREP oest
NO

SI

X

Vegetació/Acumulació de materials

A

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

Pintura grafitis

PNT012_U057_20201021_i09

X

X

X

Degradació superficial/Coqueres/Nius de
graves/Juntes de fàbrica degradades

X

X

Cops/Escrostonaments/Trencaments/Pèrdues/Desp
laçaments de peces

X

X

Fissures/Esquerdes

X

X

Armadures vistes/Corrosió

X

X

Corrosió d'elements/Soldadures

X

X

Pèrdua de cargols/roblons

X

X

Deformacions/desplaçaments
excessius/bombaments

X

X

Assentaments/moviments/girs

X

X

Descalçament/socavació

X

X

X

X

Presència d'animals en l'element (a observacions
espificar indicis d'espècie)
Brutícia paraments, deteriorament de pintura,
grafitis

ESTAT
NR

X

X

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS ESTRUCTURALS 3:
DANYS

ESTREP est
NO

SI

A

Humitats/Eflorescències

X

X

Vegetació/Acumulació de materials

X

X

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

Degradació superficial/Coqueres/Nius de
graves/Juntes de fàbrica degradades

X

X

PNT012_U057_20201021_i17

Cops/Escrostonaments/Trencaments/Pèrdues/Despl
açaments de peces

X

X

PNT012_U057_20201021_i17

X

PNT012_U057_20201021_i17

X

PNT012_U057_20201021_i17

Fissures/Esquerdes

X

Armadures vistes/Corrosió

X
X

Corrosió d'elements/Soldadures

X

X

Pèrdua de cargols/roblons

X

X

Deformacions/desplaçaments
excessius/bombaments

X

X

Assentaments/moviments/girs

X

X

Descalçament/socavació

X

X

X

X

Presència d'animals en l'element (a observacions
espificar indicis d'espècie)
Brutícia paraments, deteriorament de pintura,
grafitis

X

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS ESTRUCTURALS 4:
DANYS

APARELLS DE RECOLZAMENT (SOBRE ESTREP/PILA)
NO

Envelliment/degradació superficial/corrosió

SI

A

X

ESTAT
NR
X

Bloqueig (pèrdua de mobilitat)

X

X

Falta de contacte recolzament‐
estructura/trencament de perns d'ancoratge

X

X

Deformacions excessives/abombaments

X

X

Trencament/absència/desplaçament

X

X

Deteriorament/trencament capa anivellació

X

X

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

A jutjar per l'envelliment del formigó del voltant no s'han canviat
els neoprens i malgrat no veure's deteriorats a nivell geométric PNT012_U057_20201021_i20
possiblement el material presenti fragilitat

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS ESTRUCTURALS 5:
DANYS

JUNTA DE DILATACIÓ
NO

SI

A

Envelliment/degradació superficial/corrosió

X

X

Bloqueig (pèrdua de mobilitat)

X

X

Fissures/esquerdes/deteriorament al voltant de la
junta

X

ESTAT
NR

X

Fixació inadequada a l'estructura/falta elements
ancoratge

X

X

Trencament/deformació/absència de junta

X

X

Existència de junta en vorera

X

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

Fissures al paviments on s'espera la presència de junta

PNT012_U057_20201021_i01
PNT012_U057_20201021_i22

Fissures i creixement de vegetació degut a la manca de la junta

PNT012_U057_20201021_i01
PNT012_U057_20201021_i06

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 1:
DANYS
Envelliment/desgast/desagregació/corrosió

PAVIMENT I ACCESSOS A L'ESTRUCTURA
NO

SI

X

Vegetació/Acumulació de materials

A

X

CODI IMATGE

PNT012_U057_20201021_i06

X

PNT012_U057_20201021_i01
PNT012_U057_20201021_i02
PNT012_U057_20201021_i03
PNT012_U057_20201021_i04
PNT012_U057_20201021_i05
PNT012_U057_20201021_i06
PNT012_U057_20201021_i22
PNT012_U057_20201021_i01
PNT012_U057_20201021_i02
PNT012_U057_20201021_i03
PNT012_U057_20201021_i04
PNT012_U057_20201021_i05
PNT012_U057_20201021_i06
PNT012_U057_20201021_i22

X

X

Roderes/sots/escrostonaments/enfonsaments

X

X

X

OBSERVACIONS

X

Pèrdua de material/fissures en zona de juntes per
absència de junta

Brutícia, deteriorament de pintura, grafitis

RU

X

X

Esquarterament/fissures/esquerdes

ESTAT
NR

X

Al paviment de la vorera

PNT012_U057_20201021_i03
PNT012_U057_20201021_i05
PNT012_U057_20201021_i22

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 2:
DANYS
Envelliment/desgast/desagregació/corrosió

VORERA
NO
X

Vegetació/Acumulació de materials

A

X

X

X

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

Vegetació, a la zona de les juntes sense segellar

PNT012_U057_20201021_i06

X

X

Esquarterament/fissures/esquerdes

Pèrdua de peces/escrotonaments

SI

X

X

PNT012_U057_20201021_i01
PNT012_U057_20201021_i03
PNT012_U057_20201021_i04
PNT012_U057_20201021_i05
PNT012_U057_20201021_i06

ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 3:

BARRERES DE FORMIGÓ/PRETILS METÀL∙LICS

DANYS

NO

Envelliment/degradació superficial/deteriorament pintura
o tract. protector

X

X

Corrosió d'elements/soldadures

X

X

Fissures/esquerdes

X

X

Cops/trencaments/elements desapareguts/deformacions
excessives

X

X

Pèrdua cargols/femelles/roblons

X

X

Altura adequada

SI

X

A

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 4:
DANYS

BARANES I IMPOSTES
NO

SI

A

ESTAT
NR

Envelliment/degradació superficial/deteriorament
pintura o tract. protector

X

X

Corrosió d'elements/soldadures

X

X

Fissures/esquerdes

X

X

Cops/trencaments/elements desapareguts/deformacions
excessives

X

X

Pèrdua cargols/femelles/roblons

Altura adequada

Escalable

X

X

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

X

X

X

RU

X

Espai entre barrots >0.1m

PNT012_U057_20201021_i23

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 5:
DANYS

SISTEMA DE DESGUÀS
NO

SI

A

Cunetes/baixants obstruïts

X

X

Trencament cunetes/baixants

X

X

Embornals/escorrentius obstruïts

X

X

Absència de gàrgola/trencament embornal/trencament
escorrentiu
Entollada de la plataforma/absència embornals

X
X

ESTAT
NR

X
X

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

Tubs de drenatge curts o inexistents, de manera que s'ha donat la corrosió
PNT012_U057_20201021_i10
dels mateixos tacant el parament inferior de l'ala del tauler

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 6:
DANYS

ENLLUMENAT
NO

SI

A

Deteriorament/trencament de fanals

x

x

Deteriorament/trencament de projectors

x

x

Existència de punts de llum

x

x

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

PNT012_U057_20201021_i24

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 7:
DANYS

SENYALITZACIÓ
NO

Existència de limitació de gàlib

X

Existència de limitació de tonatge

X

SI

A

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI
IMATGE

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 8:

LLERA

DANYS

NO

SI

A

Llera obstruida

X

X

Trencament/deteriorament de proteccions

X

X

Erosió dels marges

X

X

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 9:
DANYS

TALÚS DE L'ESTREP
NO

SI

A

Enfonsaments/lliscaments

X

X

Erosió/xaragalls

X

X

Trencaments/fissures/pèrdua de peces/deteriorament
de l'encastat

X

X

Existència de sistema de drenatge

X

X

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

CODI:

NOM DE L'ESTRUCTURA: Pont de Montserrat

PNT012

FITXA DE DANYS
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 10:
DANYS

ALTRES ELEMENTS
NO

SI

A

ESTAT
NR

RU

OBSERVACIONS

CODI IMATGE

VICH: Realidades y perspectivas para la
Enseñanza General Básica
4

TARRASA: Se ha puesto en servicio
e! nuevo puente de la carretera N-150
La escuela «Guillermo de
Montrodón»

La Comisión de Cultura, Turismo y Asistencia Social ha efectuado una doble visita
de singular interés: la primera de ellas
se refería a una obra concluida. La segunda, a un anteproyecto de hermosas esperanzas al alcance de la mano.

CUARTA: Los concursantes deberán enviar
ei trabajo con Indicación 4a la fecha (o
.lecha y hora de emisión), a Is dirección
. ,--,--• . ,,,,, , . v . .. ,, n ú,¿c0 ejemplar antes

un recorte del Diarlo o Revista en que fue publicado"*
texto que fue emitido con Indicación de la Emisora,
Apartado de Correos, n.° 468. TARfiAGONA, Es sufldel día 10 de enero de 1973. "

TERCERA: Los -trabajos deberán tener una extensión mínima de 600 palabras y haber sido
publicados en un Diario o Revista o haber sido emitidos por una Emisora española entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1972.

SEGUNDA: Se concederá un «Premio Polígono» de 200.000 pesetas al trabajo ganador, y un accésit
de 50.000 pesetas al artículo que e! Jurado estime sigue en méritos al vencedor.

PHIMERA; Se_ convoca un concurso de trabajos (artículos, ensayos o cualquier otro género
jiterarlo) publicados en los diarios o Revistas españoles o emitidos por emisoras españo'as
durante «I año 1972, elaborados por autores españoles [tanto si aparecieron firmados como si
lo hicieron en forma editorial) y referidos al tema: «El Polígono Tarragona-Perafort-Reus-Vi.laseca,
polo natura! de desarrollo económico y social».

SÉPTIMA: La pre\?ntación g» concurso implica la aceptación de las bases
interpretación que de las mismas haga el Jurado.

los

mismo, y de la

SEXTA: Los promotores del concurso se reservan el derecho de reproducir libremente
artículos premiados en cualesquiera medios de difusión nacionales o extranjeros.

QUINTA: Entre los trabajos presentados serán .seleccionados ios ganadores del Premio y el
sccéslt por un Jurado compuesto por tres periodistas, un economista, un sociólogo y dos representantes de las Empresas que organizan e! concurso. El jurado emitirá su fallo antes del 31
de enero de 1973. El concurso no ¡podrá declararse desierto.

B A S ES

PAIA

POR

PESETAS

200.

con instalaciones y proyectos Industriales en el Polígono TarragonaPerefort-Reus-Vilaseca, convocan un concurso en el que pueden participar todos los periodistas,
escritores, economistas, sociólogos, ingenieros y demás españoles interesados en los problemas^ realizaciones y previsiones del desarrollo económico español. Se celebrará anualmente un
concurso de trabajos publicados en la Prensa o/ Revistas españolas o emitidos por una emisora
española, que contemplen Jos diversos aspectos y ventajas del proceso de desarrollo económico
y social referidos al área del polígono Tarrag'ona-Perafort-Reus-Vilasecs, cuyo foco original1 fue
y es la zona llamada LA PINEDA: E! Premio se denominará «Premio Polígono- y para el presenta
efto se regirá por las siguientes
. .

Asfaltos Españoles, S . A . ; Basf Española, S. A.; Bayer,Híspanla Industria), S. A.;
Ciba-Gelgy, S. A.; Dow-Unquinesa, S. A.; Energía e Industrias Aragonesas, S.. A.¡
Boechts Ibérica, S, A.; Industrias Químicas Asociadas, S. A.; Monsanto Ibérica, S. A.;
Sociedad P. Española Shell, S. A. y Unión Explosivos Río Tinto, S. A.
•,

AIGUAFREDA. Se construirá una
nueva central telefónica

dores aquella realización escolar recién abierta a la ciudad.
No estaba previsto en el programa, pero
fue- bien acogida la invitación del delegado
de Deportes, señor Barnolas, para visitar
el Pabellón de Deportes en trance,de inauguración. La obra es de bella perspectiva.
Gradas espaciosas, alto techo curvado. Sobre el pavimento, las ristras y pilas del
mosaico rojizo, moeado y salpicado en blanco, que formará la ipista«central. Se pretende la apertura provisional al deporte para
la jornada del próximo día 11 del presente
mes de noviembre.
La ultima visita giró hacía el sur de la
ciudad. Una zona donde Hasta ahora había
sido campo abierto, en el montículo de la
«Serra de Sanferm». Se habló de muchos
metros cuadrados y de las. facilidades que
el Municipio ha encontrado en ,sus propietarios para posterior cesión al Ministerio
de Educación y Ciencia. Porque Ib que actualmente son campos verdes se transformarán en Colegio Nacional. Una institución escolar de gran envergadura; con 18
aulas y espacios ajardinados. Se da menos
de un año como periodo de construcción.
No existe problema de escolarización en
Vich. Las aulas crecen al mismo ritmo que
la ciudad. En previsión futura, sin embargo, existen magníficas . perspectivas para
nuevas instituciones escolares a fin de evitar que pudiera plantearse el problema en
próximos años. —B.LITRAN.
Cerca de un centenar de condecoraciones
y títulos serán entregados mañana, con motivo de la Fiesta de la Cruz Roja, acto que
será celebrado en la plaza de José Antonio
Tendrá capacidad para cuatro
y en los salones.del Ayuntamiento.
mil abonados
Las autoridades impondrán quince medallas de Constancia a-Integrantes de la insUna central automática con capacidad patitución con 25 años de ininterrumpida per- ra cuatro mil abonados será construida en
manencia;- serán entregados títulos, braza- nuestra localidad dentro del a.ctual plan
íetes y medallas a cuarenta y cinco damas de expansión y modernización de la Comauxiliares voluntarias de la última promo- pañía Telefónica Nacional.
ción; veintisiete títulos de socorrismo masLa citada central, en la que quedará
culino; nueve medallas del Fundador; una agrupados los servicios de Aiguafreda, Sari
placa de segunda clase al ex presidente Martín de Centellas y posiblemente Fígaro,
señor Balcells Tapias, y una medalla de estará ubicada.en los terrenos que actualoro de ía Cruz Roja Española, al alcalde, se- mente ocupan 1as viejas Escuelas Nacionañor Llobet'Aman.
les, entre las calles Nuria y Salvador Dachs,
Acto seguido será hecha entrega de un una vez construido el proyectado centro
de
Educación General Básica en la zona
coche equipado para ambulancia dotado con
norte de la población.
dos camillas.
No habrá cuestación de ninguna clase, pero
De momento, técnicos de la Telefónica
sí recepción de solicitudes para la inscrip- han procedido a tomar las medidas nececión de socios.
sarias para • ia confección del proyecto coFinalmente las autoridades, desde la tri- rrespondiente. Se espera, pues, que la nuebuna instalada en la plaza de José Antonio, va central y la transformación de los serpresenciarán el vistoso desfile de las tro- vicios telefónicos a] moderno sistema, sean
pas de la Cruz Roja en el que intervendrán un hecho inmediato; pendientes, en tdiJJ
diversas secciones de' diferentes especiali- caso, del traslado de las escuelas a su
definitivo 'emplazamiento.— F. M;
dades. — Fernando SALAMERO.

GRANOLLEBS: Conmemoración
Problemas en torno a los comedores universitarios de la
de la fiesta de la Cruz Roja
Politécnica
Con tal motivo serán entregados
Los alumnos de la Unievrsidad Politécnica cerca de un centenar de condede Tarrasa han dirigido una carta al gerente
coraciones y. títulos
de la Politécnica de Barcelona, en relación

Estuvimos en la Escuela Nacional de EnTarrasa, se niegan a aceptar la comida del
centro desde el mediodía del pasado mar- señanza General Básica «Guillermo de Monttes, en señal ds protesta por considerar rodón». Es un edificio sencillo, situado en
que los alimentos no reúnen las debidas con- el mismo entronque en la Avenida de Cristo
diciones, según se ha informado en dicha Rey con la carretera de Roda de Ter. Un
Ciudad Sanatorial.
punto, que, una vez ultimada la urbanizaAl parecer, ia actitud de los enfermos fue ción del sector, será conocido como «Plaza
decidida en una asamblea después de que de Cataluña». El edificio, con doce aulas,
el personal auxiliar del servicio se negara es soleado y espacioso. Posee buenos pstios
a servir una sopa que, a su juicio, no reu- interiores y exteriores, una cocina complenía las' debidas condiciones. Desde entonces, tísima, comedores y gimnasio con potro y
los enfermos sólo comen lo que.reciben de plinto. Excepcional ¡a alegría de las aulas,
sus respectivas familias.
todo cristaleras en su pared de poniente
La Ciudad Sanatorial se encuentra situada El. director, del Centro, señor Medialdeg,
a unos tres kilómetros de Tarrasa y en ella mostró al alcalde, tenientes.de alcalde, miemse encuentran internados varios centenares bros del Consejo Local, ediles e informade enfermos que reciben tratamiento antituberculoso.—Europa Press.

La causa de tal peligro se deriva de la. si- con los problemas' que suscita la inexisten
tuación en que han quedado los pilares del cía de un comedor universitario en Tarrasa.
nuevo puente en relación con-la situación El problema afecta a dos mil alumnos de
de los pilares del antiguo viaducto, puesto las trece escuelas técnicas de la ciudad.
que al atentarse, en lugares distintos y alSegún comunican los estudiantes en su
ternados y rrtuy cercanos unos de los otros, carta, durante los dos' cursos anteriores se
forman corrió una reja con pasos angostos realizaron todo tipo de trámites para conseque podrían constituir una auténtica barrera guir los comedores y se aceptaron solu
para él normal discurrir del caudal de la ciones parciales, como una subvención de
riera al venir crecido y cargado de. cuerpos siete pesetas en el bar de la Escuela,
extraños.
pero en este momento no disponen ni siquieEste peligro ya se había denunciado en ra de eso.
anteriores, ocasiones cuando, con motivo de
Alegan los estudiantes que hay locales
la llegada del otoño, se temía que pudiesen adecuados para la instalación de dichos
producirse. nuevas riadas como las de sep- comedores y que es la única Universidad
tiembre del año pasado. Es preciso, pues., que carece de ellos. Según parece, el geque el viejo puente sea derruido lo antes rente de la Politécnica ha contestado que
posible y en su lugar se erija el nuevo via: no hay posibilidad de abrir el comedor, pues
ducto, gemelo del que el miércoles se puso han sido suspendidas todas1 las ayudas a los
en servicio y, por.consiguiente, con los' mis- estudiantes que no sean individualizadas.
mos y paralelos pilares e ¡guales arcos de L.V.
luz que permitan el normal discurrir de las
aguas, por. muy crecida que la riera pueda bajar. — R-M. WENNBERG.
PEDAGOGOS ambos sexos dispongan de una
mañana o tarde Ubre a la sem. educ
Sesenta enfermos de la Ciudad
niños enfer, Trabajo no ratrib. Teléfono
Sanatorial se niegan a comer
203 40 00. Asoc. Volunt. Hosp. San Juan
Un total de, sesenta enfermos de una nave
de Dios.
de] sexto piso de la Ciudad Sanatorial de

Esta urgencia en la construcción de este
segundo puente gemelo del que ahora acaba
deponerse en servicio viene motivada, por
una parte, por la necesidad de que el problema del tránsito en este sector quede total y definitivamente resuelto, incluso con
miras al futuro, pero también existe otra
urgencia motivada por el hecho de que,
hasta, que no.sea derribado el puente antiguo, existe el peligro de que, caso de producirse alguna avenida importante por, la
riera de Las Arenas, con arrastre de tierras,
troncos o piedras grandes, se produjese
un taponamiento que podría ser causa del
desbordamiento de las' aguas o de mayores
males, incluso, quizá, el posible derrumbamiento del puente recién construido.

La existencia de un peligro

reunión celebrada por la Comisión Municipal
Permanente fue aprobada una propuesta de
la Comisión de Fomento en el esntido de
soilcitar del Ministerio de Obras Públicas la
inmediata construcción del. puente gemelo
previsto para la carretera de Sabadell a
Tarrasa sobre la riera de Las Arenas.

CONCURSO
PERIODÍSTICO
«PREMIO POLÍGONO»

De todos modos, la solución conseguida
con la puesta en servicio del nuevo puente
en la carretera N-150, no es definitiva,
puesto Que si este nuevo, viaducto es considerablemente rriás ancho que el existente
hasta ahora, permitiendo, el paso de dos
vehículos incluso de grati tonelaje en ambas direcciones y estando además dotado de
las correspondientes aceras para los peatones, su amplitud sería aún insuficiente para
una vía de tanto tránsito como es la ca\rretera que conduce de Tarrasa a Sabadell
en dirección a Barcelona. Por ello ya está
previsto que ésta sea sólo la primera fase
dsl proyecto total que comprende la construcción de un segundo puente, paralelo al
recién inaugurado y construido seguramente
en el lugar que ocupa el antiguo viaducto
que, una vez terminado, permitirá destinar'
cada uno da los puentes a una, sola .dirección, lo cual representará la definitiva solución al problema que durante tantos años
ha venido pesando sobre este cruce de la
riera de Las Arenas.
Precisamente con relación a este segundo
puente en la carretera N-150, en la última

Un remedio que no es definitivo

Finalizadas las obras de con&trucción del
nuevo puente que en la carretera N-150 de
Tarrasa a Sabadell cruza la riera de Las
Arenas, en el sector cercano a los grupos
de viviendas «Nuestra Sañora de Montserrat», el miércoles, a las seis de la tarde,
fus abierto, al tránsito montándose un servfeio especial de la policía municipal para
normalizar el tráfico por aquel sector, ya
cjue la circulación de la carretera por el
nuevo viaducto obliga a efectuar un' desvío distinto, al habitual cuando se circulaba
por el antiguo y angosto puente. La circulación por el nuevo puente fue establecida
primeramente en dirección Sabadell-Tarrasa
y, una vez normalizado el tránsito en este
sentido se dio también paso a la dirección
Tarrasa-Sabadell.
••'.
• Con la apertura de esís puente desaparecerá el problema circulatorio que desde
hace tantos años venía creándose en este
sector, puesto que la estrechez del viejo
puente sólo permitía el paso de un solo
vehículo, obligando a ceder el paso a los
que venían en dirección contraria y creándose con ello un cuello de botella que ea algunos momentos yugulaba totalmente la
circulación.

l a solución completa comprende la construcción
de un viaducto gemelo

sobre la riera de Las Arenas

No existe problema de escolarización, no obstante el número
de aulas crece al ritmo de la ciudad

VIERNES, 10 NOVIEMBRE 19.72

•LA
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ANNEX NÚM. 2. COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL
1. INTRODUCCIÓ
El principal objectiu del projecte és avaluar la capacitat resistent del viaducte i fer les actuacions
necessàries garantir la seva durabilitat i el seu nivell funcional.
En aquest annex s’inclou el càlcul del tauler existent i la verificació estructural, la inspecció detallada
de l’estat actual del viaducte i el pla de manteniment de l’obra rehabilitada.

2. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Per redactar aquest annex s’ha partit de la següent informació facilitada per l’Ajuntament de Terrassa:
•

Proyecto reformado del Nuevo Puente sobre la riera de Las Arenas. 18/01/1973.

•

Proyecto de Paso sobre la Riera de las Arenas. 15/07/1974.

•

Inspecció i inventari. Data Gener 2020.

•

Memòria Valorada de rehabilitació del Pont de Montserrat (Carretera de Montcada) Terrassa.
Data: Novembre 2018.

•

o

Annex comprovacions estructurals

o

Serveis afectats

o

Reportatge fotogràfic

o

Plànols

d’adjudicació de 0,967515525. I amb un termini d’execució de les obres de 24 mesos des de 1 de
febrer de 1972.
Posteriorment, el 21 de març de 1972 es va redactar un projecte modificat del mateix. Que va ser el
construït.
El 31 de juliol de 1973 es va encarregar la redacció d’un projecte de desdoblament del pont, que va
redactar un pont bessó al projecte modificat del primer. Es va redactar el 15 de juliol de 1974. Aquesta
ampliació no es va construir mai.
S’ha constatat mitjançant l’hemeroteca de La Vanguardia que el pont de Montserrat es va posar en
servei el 10 de novembre de 1972, data situada entre l’encàrrec del projecte modificat i la seva data
de redacció. És a dir, que el viaducte es va construir sense que estigués finalitzat el projecte. No és
estrany que el projecte modificat es finalitzés posteriorment a l’obra. Aquest fet dona certa garantia
que estigui construït d’acord als plànols.
El pont vell que hi havia anteriorment es va enderrocar, però es va deixar la fonamentació antiga
soterrada. L’Ajuntament de Terrassa posteriorment va haver de fer una actuació a la llera per tal de
protegir les fonamentacions ja que es veien afectades per l’erosió de la Riera.

3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA
Els viaducte té 91,35 m de longitud i 10,50 m d’ample. Està format per 4 llums de 16,57 + 29,09 + 29,09 +
16,57 m, mesurats entre eixos de piles. Els 4 trams són isostàtics suportats per 3 piles i 2 estreps. L’eix del
pont forma una angle de 60 graus respecte l’eix de la Riera.
El tauler és d’alineació recta i pendent constant del 2,5% baixant cap direcció Sabadell.
Transversalment és pla i sense peralt.

Acte de trencaments dels testimonis de la llosa de pont i profunditat de carbonatació.
Desembre 2018.

3. DESCRIPCIÓ DEL VIADUCTE
3.1. ANTECEDENTS DEL VIADUCTE
El pont de Montserrat habilita la circulació de vehicles per la N-150 i cobreix la llera de la riera de les
Arenes. El tauler està format per 4 llums suportades per 3 fileres de piles. Els estreps es situen als laterals
extrems del pont, facilitant la connexió amb la xarxa viària de la ciutat.
El projecte original va ser redactat el 3 d’octubre de 1966 per la Oficina Regional de Projectes,
adscrita a la 5na Jefatura Regional de Carreteras, en el que refereix als accessos; i la Jefatura de
Puentes y Estructuras en quant a la l’estructura. Va ser aprovat al 17 de setembre de 1971 per la
Direcció General de Carreteras y Caminos Vecinales per un pressupost de 16.010.078,96 ptes.
Les obres van ser contractades per el sistema de concurs-subasta, sent adjudicades per ordre
ministerial el 24 de novembre de 1971 a “Rafael Comella Pons y Julio Sorigué Zamorano”
(conjuntament i solidàriament), per la quantitat 15.490.000,00 ptes, és a dir, per un coeficient
Annex núm. 2. Comprovació estructural

Figura 1. Planta general del pont de Montserrat
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Figura 2. Alçat general del pont de Montserrat

Els trams laterals són tipus llosa massissa de formigó armat de 70 cm de cantell i 16,13 m de longitud
total. En un costat recolza sobre l’estrep 45 cm i en l’altre sobre una pila 40 cm, de manera que la llum
entre eixos de recolzament és de 15,71 m. L’armadura de la llosa es composa per:
•

Armat inferior longitudinal: 109Ø25 (25% de les quals de 12 m de longitud).

•

Armat superior longitudinal: 45Ø12

•

Armat transversal superior i inferior: Ø14 cada 25 cm

•

Armat tallant: 2 cèrcols de Ø25 cada 2,30 m

Figura 3. Planta i seccions d’armat dels trams de llosa

Cadascun dels dos trams centrals sobre la Riera estan formats per 5 bigues prefabricades de formigó
pretensat de 1,5 m de cantell separades 2,125 m. Unides per una llosa de 20 cm de formigó armat. Les
bigues tenen una longitud total de 28,93 m, tenint en compte el 60 cm de recolzament sobre les piles
la llum de càlcul és de 28,33 m. L’ala superior de les bigues és de 2 m d’ample i cantell variable de 11
a 20 cm; l’ala inferior és de 65 cm d’ample i de cantell variable de 20 a 30 cm; l’ànima és de 20 cm
d’ample. En el recolzament l’ample de l’anima és de 65 cm d’ample en 1,1 m de longitud i una
transició de 50 cm de longitud; i les 5 bigues queden unides per una riostra de formigó armat de 70 x
150 cm.

Figura 4. Alçat de la biga

Annex núm. 2. Comprovació estructural
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Figura 7. Secció de biga al recolzament

Figura 5. Seccions tipus del tauler
L’armadura activa de cadascuna de les bigues es composa per 3 tendons formats per 9 cordons de
Ø0,6”. Cada cordó té una tensió mínima de ruptura de 25,4 tones i una tensió de tesat de 130,13
kg/mm2. El traçat és parabòlic, als extrems estan situats a 62, 92 i 122 cm de la base i al centre de llum
a 10 cm.

Els estreps són 2 calaixos indis de 10,50 m d’ample i 6,875 m de longitud, segueixen el biaix de la Riera
respecte el tauler. Són de formigó armat amb parets de 75 cm de gruix i una mampara central, de
manera que tenen 2 cèl·lules. Tenen aletes tipus voladís de 5 m de longitud. La base està formigonada
amb una tap de 1,80 m de cantell. La part superior està tapada per una llosa de 40 cm de cantell
armada amb Ø20 cada 25 cm. Al costat Terrassa l’estrep es fonamenta a la cota 10,0 m, i al costat
Sabadell a la cota 8,00 m.

L’armat passiu longitudinal està format per 16Ø8 distribuïdes pel perímetre de la biga i cèrcols de talls
de Ø8 cada 20 cm, l’armat de tallant en la zona de recolzament es composa per 10 cèrcols de Ø16 i
10Ø16, en la zona de transició hi ha 2cØ16.

Figura 6. Secció de biga al centre de llum
Annex núm. 2. Comprovació estructural

Figura 8. Alçat de pila
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Les voreres originals eren de 1,50 m (costat nord) i 1,00 m (costat sud), Per aquestes hi ha embeguts 7 i
3 tubs de diàmetre 150 mm. Posteriorment es van ampliar als 2,25 m actuals.

4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Les actuacions previstes al viaducte es separen en dos grans temàtiques, les relatives a la restauració
estructural i les relatives a la millora de la plataforma funcional:
•

Restauració estructural:
o

Figura 9. Armat del estrep tipus calaix indi
Les piles estan formades per un carregador de 1,20 m de cantell, 1,50 m d’ample i 12,03 m de llarg.
Aquest queda suportat per 3 fusts circulars de 100 cm de diàmetre. La seva fonamentació és tipus
calaix indi també de 3,10 m d’ample i 11,30 de llarg. De la mateix tipologia que el dels estreps.
El formigó dels calaixos, lloses, murs i alçats és tipus H-240 (nomenclatura antiga) amb resistència
superior a 240 kg/cm2; el formigó de les bigues és tipus H-360, resistència superior a 360 kg/cm2; l’acer
passiu es tipus corrugat amb resistència superior a 4600 kg/cm2; i l’acer actiu té resistència superior a
173,51 kg/mm2, els cordons tenen una secció de 146,4 mm2.

3.3. DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL
La plataforma funcional té una amplada de 10,50 m, està formada per dos carrils de 3,00 m cadascun
i dues voreres de 2,25 m. Les voreres són de formigó de 25 cm d’alçada, sobre la llosa estructural.
Als extrems es situen les barreres tipus ‘jamonera’ cargolada sobre el formigó de la vorera amb
plaques de 30 cm de llarg.
Al costat nord hi ha 7 bàculs d’enllumenat separats 15 m i alineats amb la barrera, que es veu
interrompuda per aquests.
Annex núm. 2. Comprovació estructural

Reparació de tots els paraments de formigó degradats segons el següent procediment:
▪

Repicat manual i/o mecànic de superfícies de formigó per eliminar les parts
despreses i demolició de material amb un màxim de 5cm de profunditat, fins 1
cm per darrera de l'armadura exposada.

▪

Sorrejat abrasiu d'armadures exposades en reparació de formigó fins obtenir un
grau de neteja Sa 2 ½ segons la norma ISO 8501-1.

▪

Aplicació d'inhibidor de corrosió i pont d'unió cimentós millorat amb resines epoxi
en dues capes i un consum de 4 kg/m2 sobre formigó net i armadures sense
òxid.

▪

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una
capa de gruix mitjà de 4 cm de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat,
respondrà als requisits mínims sol·licitats per l'EN 1504-3 per als morters estructurals
de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó (suport tipus MC 0,40- relació a /
c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 MPa després de 28 dies. L'aplicació haurà de ser
efectuada amb el mètode tradicional a paleta, o també per projecció amb la
màquina adequada i deixant acabat remolinat llis. Les superfícies de formigó,
objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar fortament rugoses.

o

Restauració d’armat: tota l’armadura que tingui una pèrdua significativa de secció s’ha
de substituir per barres supletòries ancorades al formigó amb resina epoxi i amb una
longitud mínima superior a la longitud de solapament, de manera que quedi garantida
la correcta transmissió d’esforços.

o

Reforç de tallant a la llosa Ø16 cada 25 cm en els 2,00 m tocant als punts de
recolzament.

o

Tractament superficial: Neteja i preparació de superfície de formigó amb una projecció
abrasiva en tota la superfície mitjançant l’abrassiu Bruglass o equivalent. I protecció
superficial anticarbonatació sobre el formigó mitjançant aplicació 2 capes de pintura
mural elàstica de cobertura, amb una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior,
amb aplicació a màquina o manual, composta de resines acríliques en dispersió
aquosa, protectora del suport de ciment contra els danys provocats pel CO2
(carbonatació) i el SO2 . Resistent a totes les condicions climàtiques, al boirum, a les sals
de desglaç i als rajos solars. La protecció assegurarà una bona hidrorrepelencia i una
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discreta permeabilitat al vapor. La pintura ha de complir els requisits de la norma EN
1504-9 i de la norma EN 1504-2.
o

•

Protecció de coloms: Per protegir els carregadors del les piles es faran unes cunyes de
morter per eliminar l’espai on nidifiquen les aus.

Plataforma funcional:
o

Voreres
▪

▪

▪

▪

Impermeabilització: S’aplicarà una impermeabilització a la superfície de la
vorera de formigó.
Nou pretil PEU-13: S’ha de fer un congreny de 25 x 60 cm ancorat a la llosa
existent i armat segons la fitxa tècnica de la barrera.
Paviment: S’acaba la superfície amb panot donant un pendent del 1-2 % cap a
la calçada. L’amplada de la vorera nord serà 2,15m, dels quals 1,55 m són útils.

▪

Serveis: Es deixa una previsió serveis a la vorera sud.

▪

Barana: Es col·loca una nova barana d’acer pintat amb una alçada de 110 cm
des de la superfície del paviment i brèndoles verticals cada 9 cm.

▪
o

Enderrocs: S’han de retirar les barreres existents, enderrocar el recrescut que es
va fer de la vorera, és a dir, 75 cm del costat nord i 125 cm del costat sud, i 5 cm
de la part superior. D’aquesta manera es garanteix que no es toquen les
canalitzacions que van per la vorera antiga. S’instal·larà una barana provisional
d’obra.

5. BASES DE CÀLCUL
5.1. NORMATIVA
Segons la normativa actual d’accions sobre ponts, la IAP-11, en casos d’avaluació, ampliació o
reforços de ponts existents, aquesta no és d’obligat compliment. En l’actuació prevista no es tocarà
l’estructura del viaducte ni s’ampliarà plataforma, per tant, en la comprovació estructural s’utilitza la
normativa original del projecte.
En resum les normes utilitzades en el projecte i en les verificacions estructurals són:
•

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (O.M.
26-02-1972).

•

Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado. EHE68.

•

Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08.

5.2. PROGRAMES INFORMÀTICS
En el càlcul i verificació de les estructures del present projecte s’han utilitzats els següents programes
informàtics:
•

STATIK-6: Programa d’anàlisi d’estructures de barres mitjançant elements finits.

•

FAGUS-6: Programa d’anàlisi de seccions de formigó armat i pretensat, seccions metàl·liques i
mixtes.

•

Prontuario Informático del Hormigón Estructural, v3.1: Programa d’anàlisi de seccions de
formigó armat.

•

Fulls de càlcul d’elaboració pròpia.

L’enllumenat ubicat a la zona del tauler del pont no s’afecta.

Calçada
▪

Enderrocs: S’ha de fresat completament tot el paviment de la calçada.

▪

Impermeabilització: S’aplicarà una impermeabilització a la superfície de la llosa
de formigó.

▪

Paviment: Es regularitzarà la superfície i es faran les pendents del bombament
mitjançant formigó lleuger de densitat inferior a 16 kN/m3. La capa de trànsit
serà de 5 cm.

▪

Embornals: S’executaran embornals a banda i banda de la calçada en els trams
situats sobre la Riera.

▪

Juntes: S’executaran juntes de tipus de morter electromèric elàstic. Prèviament,
s’haurà de restaurar el formigó de la llosa per tal de garantir una superfície de
recolzament uniforme.

▪

Cunya de transició: Els trasdós dels estreps es reforçarà amb una cunya de
transició de grava-ciment.
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5.3. COMBINACIÓ D’ACCIONS
En el mètode dels estats límits es comprova que l’estructura compleixi tots els requeriments pel qual ha
estat dissenyada. Mitjançant l’Estat Límit Últim (ELU) i l’Estat Límit de Servei (ELS) es verifica que la
resposta estructural sempre sigui major a les forces de sol·licitació. Segons les situacions de disseny
tingudes en compte la resposta estructural es disminueix i les accions es majoren aplicant els
coeficients parcials de seguretat pertinents.
5.3.1.

ESTAT LÍMIT ÚLTIM

Els Estats Límit Últim engloben totes aquelles situacions que comportin la fallada de l’estructura, la
pèrdua d’estabilitat, el col·lapse o ruptura de part de l’estructura. A continuació es s’indiquen el
coeficients que s’apliquen a les càrregues i a les situacions tingudes en compte.
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Taula 1. Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per l’avaluació dels Estats Límits Últims
Efecte
Acció

Permanent de valor
constant (G)
Variable (Q)

•

Formigó de bigues:

fck > 36 MPa

•

Acer passiu

fyk > 460 MPa

•

Acer actiu:

fuk > 1700 MPa

Favorable

Desfavorable

Pes Propi

1,00

1,35

Els valors de resistència del formigó són coherents amb els testimonis extrets.

Càrrega morta

1,00

1,35

Els coeficients de minoració aplicats al formigó i l’acer són 1,5 i 1,15 respectivament.

Sobrecàrrega d’ús

0,00

1,50

5.5. ACCIONS CONSIDERADES
Taula 2. Factors de simultaneïtat  (segons taula 6.1-a de la IAP-98)
Acció

0

1

2

Accions variables

0,60

0,50

0,20

•

Situacions permanents o transitòries:

•

Situacions accidentals:

A continuació es descriuen les càrregues i accions considerades en la revisió de la capacitat resistent
del tauler. Aquestes corresponen amb la instrucció d’accions del 1972.
5.5.1.

En les càrregues de pes propi es considera el pes de l’estructura:
•

Densitat del formigó armat: 25,00 kN/m3

•

Densitat de l’acer: 78,50 kN/m3

5.5.2.

On:
Gk,j
Qk,1
0,i·Qk,i
1,1·Qk,1
2,i·Qk,i
Ak

Valor característic de les accions permanents
Valor característic de l’acció variable determinant
Valor representatiu de la combinació de les accions variables concomitants
Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant
Valor representatiu quasipermanent de les accions variables amb l’acció determinant o
amb l’acció accidental
Valor característic de l’acció accidental

PES PROPI

•

•

CÀRREGUES PERMANENTS
Densitats dels materials considerats:
o

MBC: 24,00 kN/m3

o

Formigó lleuger (recrescut de calçada): 16,00 kN/m3

o

Formigó en massa i panot: 23,00 kN/m3

Paviment de calçada:
o

•

Paviment de vorera:
o

5.3.2.

ESTAT LÍMIT DE SERVEI

Els Estats Límit de Servei engloben aquells per els quals no es compleixen els requisits de funcionalitat,
comoditat o aspecte visual requerits. Els coeficients que aplicats a les càrregues permanents és 1,00 i a
les variables en cas que siguin favorables és 0,00 i 1,00 per les desfavorables.

5.4. MATERIALS
Es resumeixen les característiques dels materials del projecte:
•

Formigó llosa, piles, estreps: fck > 24 MPa
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8,5 cm de formigó lleuger + 5 cm de MBC + 5 cm de MBC (addicionals): 3,66 kN/m2

25 cm de formigó en massa existent + 7 cm de panot i morter: 7,36 kN/m2

•

Barrera: 100 kg/ml

•

Barana: 50 kg/ml

5.5.3.

SOBRECÀRREGUES D’ÚS

•

Sobrecàrrega d’ús uniforme: 4,0 kN/m2

•

Sobrecàrrega d’ús de vehicle pesat: Són 6 càrregues de 100 kN cadascuna, que sumen un
total de 600 kN. Cada càrrega s’aplica sobre el paviment distribuïda en una forma de 0,6 x 0,2
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m. Les càrregues es separen 1,5 m en direcció del trànsit i 2 m en transversal. La càrrega més
propera a la barrera està a 50 cm d’aquesta.

Figura 10. Distribució de càrregues d’ús segons IAP-72

5.5.4.

IMPACTE SOBRE BARRERA
Figura 11. Esquema del model de càlcul de la llosa massissa

Les càrregues màximes transmeses pel pretil tipus PEU-13 (pretil estètic urbà) s’obtenen de la fitxa
tècnica facilitada per el fabricants.
6.1.2.

Taula 3. Forces transmeses per l’impacte de la barrera sobre el tauler

Impacte transversal

Impacte longitudinal

Força

Valor mínim

Valor màxim

Valor mínim

Valor màxim

Fx – longitudinal al tauler (kN)

-9,88

12,72

-29,18

55,45

Fy – transversal al tauler (kN)

-75,56

3,61

-15,47

22,87

Fz – vertical (kN)

-35,72

67,28

-3,49

48,38

Mx (kNm)

-42,88

0,28

-7,61

4,83

My (kNm)

-1,62

1,88

-28,31

0,04

Mz (kNm)

-9,10

13,69

-6,20

10,31

6. MODELITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA
6.1.1.

TRAM TIPUS LLOSA

El tram tipus llosa massissa es modelitza mitjançant un engraellat pla. La secció es divideix en 5 bigues
longitudinals de 70 cm de cantell i 210 cm d’ample. Transversalment queden unides per bigues del
mateix cantell però de 100 m d’ample, que correspon amb la seva separació, estan orientades
segons a 60º segons el biaix de la llosa d’acord amb la orientació de l’armat transversal. Els
recolzaments són tipus isostàtics.
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TRAM DE PONT DE BIGUES

El tram tipus pont de bigues es modelitza mitjançant un engraellat pla. Es modelitzen les bigues com
elements longitudinals inclosa la capa de compressió in situ. Transversalment la llosa de compressió es
modela amb bigues de 20 cm de cantell i 100 cm d’ample, estan orientades segons a 60º segons el
biaix de la llosa d’acord amb la orientació de l’armat transversal. Els recolzaments són tipus isostàtics.

Figura 12. Esquema del model de càlcul del tauler de bigues
S’ha tingut en compte les següents fases de construcció: primer col·locació de les bigues
prefabricades i amb el pes del formigó fresc de la capa de compressió; i una segona fase amb la llosa
ja endurida on apliquen la resta de càrregues mortes i variables.

7. VERIFICACIÓ ESTRUCTURAL
En aquest apartat es resumeixen els resultats dels càlculs realitzats separats per elements estructurals i
per tipus de comprovació.
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7.1.1.
•

•

•

7.1.2.
•

•

•

o

TRAM TIPUS LLOSA
Flexió longitudinal en ELU:
o

Moment de càlcul màxim: Md = 2581 kNm

o

Moment resistent: Mu = 2691 kNm

Tallant longitudinal en ELU: S’ha diferenciat entre els esforços a les parts lateral de la llosa ja que
tenen l’armat transversal que suposa un reforç en la capacitat a tallant. Per avaluar el tallant
màxim s’ha tingut en compte el decalatge de 65 cm des del punt de recolzament, la
verificació a tallant s’ha fet amb la normativa actual.
o

Tallant de càlcul màxim al eix de la llosa: Vd = 690 kNm

o

Tallant resistent centre de llosa: Vu = 691,3 kNm

o

Tallant de càlcul màxim al lateral de la llosa: Vd = 777 kNm

o

Tallant resistent laterals de llosa: Vu = 769 kNm

o

Tallant resistent laterals de llosa: Vu = 954 kNm (amb un reforç de Ø16 cada 25 cm en els
2 últims metres de llosa)

7.1.3.

Moment de càlcul màxim: Mk = 1226 kNm

o

Ample d’obertura de fissura: wk = 0,19 mm

TRAM DE PONT DE BIGUES
Flexió longitudinal en ELU:
o

Moment de càlcul màxim: Md = 7175,1 kNm

o

Moment resistent: Mu = 8323,8 kNm

CARREGADORS DE LES BIGUES

Es verifiquen els 2 principals elements de les piles, els dintells i els fusts. Per comprovar el dintell la pitjor
situació és correspon a la pila central ja que les reaccions de les bigues són majors i més
concentrades:
•

Reacció màxima d’una biga en ELU: 1283 kN

•

Càrrega puntual sobre el dintell en ELU: Pd = 1670 kN (considerant el pes de les dues bigues que
recolzen en el mateix punt però només 1 carro).

•

Esforços en carregador: Tenint en compte que té una llum de L = 4,4 m entre fusts, la càrrega
puntual aplicat al centre i està encastat als fusts verticals.

•

Fissuració en ELS combinació quasi-permanent:
o

Tensió mínima en biga: -1,9 MPa

o

Md = 1/8*Pd*L = 902 kNm

o

Vd = 1/2*Pd = 835 kNm

Capacitat resistents del dintell:
o

Mu = 1097 kNm (armat inferior: 5Ø25; armat superior: 9Ø25)

o

Vu = 1830 kNm (armat 3cØ14 a 25 cm)

Per verificar els fusts circulars es comproven les càrregues en les piles 1 i 3, ja que es on es pot donar
una descompensació de càrregues més gran que generin un moment flector a la pila. El fust lateral
s’emporta la flexió generada per dues bigues.
•

Reacció mín/màx en tram de bigues en ELU: 491/2161 kN

•

Reacció mín/màx en tram llosa en ELU: 518/2084 kN

•

Moment en fust considerant una excentricitat de 25 cm del recolzament de les piles i 55 cm del
recolzament de la llosa:

Tallant longitudinal en ELU: S’ha tingut en compte ja la reducció del tallant produïda per la
curvatura dels tendons de pretensat. S’ha diferenciat en el tallant que actua a la zona on
l’ànima és de 65 cm d’ample i en la zona on és de 20 cm, en aquest punt s’ha tingut en
compte el decalatge de 1650 cm (d). La verificació a tallant s’ha fet amb la normativa actual:

o

Màxima càrrega en tram de llosa: Md = 0,55*2084 – 0,25*491 = 1025 kNm; Nd = 2575 kN

o

Màxima càrrega en tram de bigues: Md = 0,25*2161 – 0,55*518 = 255 kNm; Nd = 2679 kN

o

Mu = 1553 kN (considerant l’armat de 8Ø25 repartits i l’axil del pes del tauler).

o

Tallant de càlcul màxim al recolzament: Vd = 582 kNm

o

Tallant resistent en ànima de 65 cm: Vu = 2687 kNm

7.1.4.

o

Tallant de càlcul màxim en zona d’ànima de 20 cm: Vd = 420 kNm

o

Tallant resistent en ànima de 20 cm: Vu = 424 kNm

Per designar el desplaçament necessari a les juntes es té en compte la variació tèrmica segons la
normativa actual. La retracció i fluència del formigó ja no té efecte ja que la l’edat de 49 anys ja ha
tingut lloc tot el desplaçament.

Tensions en ELS combinació freqüent:

JUNTES DE DILATACIÓ

•

Variació tèrmica: 50 ºC

o

Tensió màxima en biga: -12,3 MPa

•

Coeficient de dilatació del formigó: 1,0e-5 ºC-1

o

Tensió màxima en llosa: -3,1 MPa

•

Longitud màxima de dilatació i contracció tèrmica: 29,1 m
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•

Desplaçament en junta: d = 29100*1e-5*50 = 15 mm

Per aquests rangs de desplaçaments petits i en viaductes existents on no hi ha moviments reològics són
especialment aptes per juntes de morter elàstic que tenen un rang de desplaçament de +- 30 mm.
7.1.5.

BARRERA

La barrera tipus PEU-13 ha d’estar ancorada a l’estructura per un congreny de 60 cm d’ample i 25 cm
de cantell mínim, d’acord amb la fitxa tècnica del fabricant. Segons aquest l’armat a col·locar consta
de 10Ø16 longitudinals i cèrcols de Ø12 cada 150 mm.
Aquests congreny queda ancorat a la llosa existent per barres ancorades a la llosa del tauler existent.
La connexió es dissenya per resistir els esforços facilitats pel fabricant. Tenint en compte la combinació
més desfavorable de forces es necessiten U de Ø10 cada 40 cm, de manera que per cada pal de la
barrera hi ha 10Ø10 de connexió.

Annex núm. 2. Comprovació estructural

Pàg. 10

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

APÈNDIX 1: INSPECCIÓ DEL VIADUCTE

Annex núm. 2. Comprovació estructural

Pàg. 11

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

APÈNDIX 1. INSPECCIÓ

ÍNDEX
1.

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS ..................................................................................................... 2

2.

DESCRIPCIÓ DEL VIADUCTE .......................................................................................................... 2
2.1. ANTECEDENTS DEL VIADUCTE ................................................................................................... 2
2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA ................................................................................................. 2
2.3. DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL....................................................................... 4

3.

INSPECCIÓ ESTRUCTURAL .............................................................................................................. 4
3.1. TAULER TIPUS LLOSA ................................................................................................................... 4
3.2. TAULER TIPUS BIGUES .................................................................................................................. 5
3.3. PILES ............................................................................................................................................. 7
3.4. ESTREPS ........................................................................................................................................ 9
3.5. RECOLZAMENTS ........................................................................................................................ 10
3.6. JUNTES ....................................................................................................................................... 11
3.7. PAVIMENTS ................................................................................................................................ 11
3.8. BARRERA I BARANA .................................................................................................................. 12
3.9. DRENATGE ................................................................................................................................. 12
3.10.

ENLLUMENAT....................................................................................................................... 12

3.11.

LLERA DE LA RIERA ............................................................................................................. 12

3.12.

ASSAIGS DE LABORATORI ................................................................................................. 12

PLANOLS
ACTES DE LABORATORI

Annex núm. 2. Comprovació estructural
Apèndix 1. Inspecció

Pàg. 1

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

APÈNDIX 1. INSPECCIÓ
1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
En aquest apèndix s’inclou la inspecció detallada del pont de Montserrat. L’aixecament de patologies
correspon a les visites realitzades els dies 30/03/2021 i 08/04/2021.
Com a antecedent es té la següent informació facilitada per l’Ajuntament de Terrassa:

El 31 de juliol de 1973 es va encarregar la redacció d’un projecte de desdoblament del pont, que va
redactar un pont bessó al projecte modificat del primer. Es va redactar el 15 de juliol de 1974. Aquesta
ampliació no es va construir mai.
S’ha constatat mitjançant l’hemeroteca de La Vanguardia que el pont de Montserrat es va posar en
servei el 10 de novembre de 1972, data situada entre l’encàrrec del projecte modificat i la seva data
de redacció. Vol dir que el viaducte té una edat de 49 anys i, que es va construir sense que estigués
finalitzat el projecte. No és estrany que el projecte modificat es finalitzés posteriorment a l’obra. Aquest
fet dona certa garantia que estigui construït d’acord als plànols.

•

Proyecto reformado del Nuevo Puente sobre la riera de Las Arenas. 18/01/1973.

•

Proyecto de Paso sobre la Riera de las Arenas. 15/07/1974.

•

Inspecció i inventari. Dates: Gener 2020 i Octubre 2020 respectivament.

2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA

•

Memòria Valorada de rehabilitació del Pont de Montserrat (Carretera de Montcada) Terrassa.
Data: Novembre 2018.

Els viaducte té 91,35 m de longitud i 10,50 m d’ample. Està format per 4 llums de 16,57 + 29,09 + 29,09 +
16,57 m, mesurats entre eixos de piles. Els 4 trams són isostàtics suportats per 3 piles i 2 estreps. L’eix del
pont forma una angle de 60 graus respecte l’eix de la Riera.

•

o

Annex comprovacions estructurals

o

Serveis afectats

o

Reportatge fotogràfic

o

Plànols

El tauler és d’alineació recta i pendent constant del 2,5% baixant cap direcció Sabadell.
Transversalment és pla i sense peralt.

Acte de trencaments dels testimonis de la llosa de pont i profunditat de carbonatació.
Desembre 2018.

2. DESCRIPCIÓ DEL VIADUCTE
2.1. ANTECEDENTS DEL VIADUCTE
El pont de Montserrat habilita la circulació de vehicles per la N-150 i cobreix la llera de la riera de les
Arenes. El tauler està format per 4 llums suportades per 3 fileres de piles. Els estreps es situen als laterals
extrems del pont, facilitant la connexió amb la xarxa viària de la ciutat.
El projecte original va ser redactat el 3 d’octubre de 1966 per la Oficina Regional de Projectes,
adscrita a la 5na Jefatura Regional de Carreteras, en el que refereix als accessos; i la Jefatura de
Puentes y Estructuras en quant a la l’estrucutgra. Va ser aprovat al 17 de setembre de 1971 per la
Direcció General de Carreteras y Camonos Vecinales per un pressupost de 16.010.078,96 ptes.

Figura 1. Planta general del pont de Montserrat

Les obres van ser contractades per el sistema de concurs-subasta, sent adjudicades per ordre
ministerials el 24 de novembre de 1971 a “Rafael Comella Pons y Julio Sorigué Zamorano”
(conjuntament i solidàriament), per la quantitat 15.490.000,00 ptes, és a dir, per un coeficient
d’adjudicació de 0,967515525. I amb un termini d’execució de les obres de 24 des de 1 de febrer de
1972.
Posteriorment, el 21 de març de 1972 es va redactar un projecte modificat del mateix. Que va ser el
construït.
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Figura 2. Alçat general del pont de Montserrat
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Els trams laterals són tipus llosa massissa de formigó armat de 70 cm de cantell i 16,13 m de longitud
total. En un costat recolza sobre l’estrep 45 cm i en l’altre sobre una pila 40 cm, de manera que la llum
entre eixos de recolzament és de 15,71 m. L’armadura de la llosa es composa per:
•

Armat inferior longitudinal: 109Ø25 (25% de les quals de 12 m de longitud).

•

Armat superior longitudinal: 45Ø12

•

Armat transversal superior i inferior: Ø14 cada 25 cm

•

Armat tallant: 2 cèrcols de Ø25 cada 2,30 m

Cadascun dels dos trams centrals sobre la Riera estan formats per 5 bigues prefabricades de formigó
pretensat de 1,5 m de cantell separades 2,125 m. Unides per una llosa de 20 cm de formigó armat. Les
bigues tenen una longitud total de 28,93 m, tenint en compte el 60 cm de recolzament sobre les piles
la llum de càlcul és de 28,33 m. L’ala superior de les bigues és de 2 m d’ample i cantell variable de 11
a 20 cm; l’ala inferior és de 65 cm d’ample i de cantell variable de 20 a 30 cm; l’ànima és de 20 cm
d’ample. En el recolzament l’ample de l’anima és de 65 cm d’ample en 1,1 m de longitud i una
transició de 50 cm de longitud; i les 5 bigues queden unides per una riostra de formigó armat de 70 x
150 cm.

L’armat passiu longitudinal està format per 16Ø8 distribuïdes pel perímetre de la biga i cèrcols de talls
de Ø8 cada 20 cm, l’armat de tallant en la zona de recolzament es composa per 10 cèrcols de Ø16 i
10Ø16, en la zona de transició hi ha 2cØ16.
Els estreps són 2 calaixos indis de 10,50 m d’ample i 6,875 m de longitud, segueixen el biaix de la Riera
respecte el tauler. Són de formigó armat amb parets de 75 cm de gruix i una mampara central, de
manera que tenen 2 cèl·lules. Tenen aletes tipus voladís de 5 m de longitud. La base està formigonada
amb una tap de 1,80 m de cantell. La part superior està tapada per una llosa de 40 cm de cantell
armada amb Ø20 cada 25 cm. Al costat Terrassa l’estrep es fonamenta a la cota 10,0 m, i al costat
Sabadell a la cota 8,00 m.
Les piles estan formades per un carregador de 1,20 m de cantell, 1,50 m d’ample i 12,03 m de llarg.
Aquest queda suportat per 3 fusts circulats de 100 cm de diàmetre. La seva fonamentació és tipus
calaix indi també de 3,10 m d’ample i 11,30 de llarg. De la mateix tipologia que el dels estreps.

Figura 4. Alçat de pila

Figura 3. Seccions tipus del tauler
L’armadura activa de cadascuna de les bigues es composa per 3 tendons formats per 9 cordons de
Ø0,6”. Cada cordó té una tensió mínima de ruptura de 25,4 tones i una tensió de tesat de 130,13
kg/mm2. El traçat és parabòlic, als extrems estan situats a 62, 92 i 122 cm de la base i al centre de llum
a 10 cm.
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El formigó dels calaixos, lloses, murs i alçats és tipus H-240 (nomenclatura antiga) amb resistència
superior a 240 kg/cm2; el formigó de les bigues és tipus H-360, resistència superior a 360 kg/cm2; l’acer
passiu es tipus corrugat amb resistència superior a 4600 kg/cm2; i l’acer actiu té resistència superior a
173,51 kg/mm2, els cordons tenen una secció de 146,4 mm2.
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2.3. DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL
La plataforma funcional té una amplada de 10,50 m, està formada per dos carrils de 3,00 m cadascun
i dues voreres de 2,25 m. Les voreres són de formigó de 25 cm d’alçada, sobre la llosa estructural.
Als extrems es situen les barreres tipus ‘jamonera’ cargolada sobre el formigó de la vorera amb
plaques de 30 cm de llarg.
Al costat nord hi ha 7 bàculs d’enllumenat separats 15 m i alineats amb la barrera, que es veu
interrompuda per aquests.
Les voreres originals eren de 1,50 m (costat nord) i 1,00 m (costat sud), Per aquestes hi ha embeguts 7 i
3 tubs de diàmetre 150 mm. Posteriorment es van ampliar als 2,25 m actuals.

3. INSPECCIÓ ESTRUCTURAL
3.1. TAULER TIPUS LLOSA
•

Hi ha una degradació generalitzada dels paraments laterals de la llosa amb escrostonaments
del formigó; corrosió de les armadures, està especialment afectada l’armadura transversal
perimetral.

•

Aquesta degradació està causada probablement per l’aigua de regalima des de la vorera, ja
que no hi ha imposta ni embornals de drenatge al tauler.

•

La llosa del costat Sabadell té nombroses rascades causades per vehicles alts.

Figura 5. Vista de la llosa en el tram 1

Figura 6. Vista de la llosa en el tram 4
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Figura 7. Detall de corrosió de l’armat de la llosa

Figura 9. Laterals de la llosa del tram 4

3.2. TAULER TIPUS BIGUES
•

Hi ha una degradació generalitzada als voladissos laterals amb escrostonaments del formigó;
corrosió de les armadures. També s’aprecien nombroses eflorescències.

•

Aquesta degradació està causada probablement per l’aigua de regalima des de la vorera, ja
que no hi ha imposta ni embornals de drenatge al tauler.

•

Hi ha 4 tubs d’embornals fora de servei que es van tapar quan es van ampliar les voreres de
1,50 o 1,00 m fins a 2,25 m.

•

S’aprecia certa infiltració d’aigua a través de les juntes entre les bigues prefabricades.

Figura 8. Laterals de la llosa del tram 4
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Figura 11. Tauler de bigues al tram 3

Figura 10. Voladís del tram 2

Figura 12. Detall de l’estat del voladís dels trams de bigues
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Figura 14. Pila 1 vista des de l’estrep costat Terrassa

Figura 13. Detall de l’estat del voladís dels trams de bigues

3.3. PILES
•

S’observa degradació superficial, amb despreniments de formigó importants i corrosió de
l’armadura en carregadors i fusts.

•

En les zones planes dels carregadors sota el taulers de bigues hi ha molta presencia de coloms,
la acumulació d’excrements i de brutícia ha accelerat la corrosió de l’armadura i
l’escrostonament del formigó.

•

Hi ha creixement de vegetació sobre el carregador i en les juntes entre elements causada per
l’acumulació de brutícia.

•

Tots els paraments tenen pintades.

•

Les piles laterals tenen projectors per il·luminar els vials que van a banda i banda de la Riera.

Figura 15. Pila 1 vista des de la Riera de Les Arenes
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Figura 16. Pila 2 vista des de la Pila 1

Figura 18. Pila 3 vista des de la Pila la Riera de Les Arenes

Figura 17. Pila 2 vista des de la Pila 3

Figura 19. Pila 3 vista des de l’estrep costat Sabadell
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Figura 20. Detall de l’estat de les piles

Figura 22. Detall de l’estat de les piles

3.4. ESTREPS
•

S’observa degradació del parament frontal a l’estrep del costat Sabadell, amb despreniments
de formigó o apunt de caure i corrosió de l’armadura.

•

Hi ha creixement de vegetació en les juntes entre elements causada per l’acumulació de
brutícia.

•

Tots els paraments tenen pintades.

Figura 21. Detall de l’estat de les piles
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Figura 23. Vista de l’Estrep 1, situat al costat Terrassa

Figura 25. Detall de l’estat del parament de l’estrep 2

3.5. RECOLZAMENTS
•

A jutjar per l'envelliment del formigó del voltant no s'han canviat els neoprens, no es veuen
deteriorats ni desplaçats de la posició original. Possiblement el material està envellit però no
s’observa un deteriorament suficient per que sigui necessària la seva substitució. S’ha de tenir
en compte que ja s’han donat els principals desplaçament de retracció i fluència del tauler, i
tot i així no s’observa un desplaçament dels neoprens de la seva posició.

Figura 24. Vista de l’Estrep 2, situat al costat Sabadell
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3.6. JUNTES
•

Les juntes han estat reparades en varis punts, presenten fragilitat, esquerdes i algun
enfonsament. També apareix vegetació entre algunes de les esquerdes.

Figura 26. Detall del recolzament de l’estrep 2

Figura 28. Vista de l’estat de les juntes

3.7. PAVIMENTS
•

Paviment de calçada
o

•

Hi ha esquarteraments i esquerdes, enfonsaments, creixement de vegetació i pèrdua
de material.

Vorera
o

Esquerdes, enfonsaments i escrostonaments al formigó.

o

Juntes deteriorades i creixement de vegetació.

Figura 27. Recolzament de les bigues prefabricades on s’observa la degradació causada per les aus
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o

o

No tenen pendent transversal ni imposta fet que permet que l’aigua s’escoli pels
paraments laterals del tauler.

3.9. DRENATGE
•

En el projecte original la vorera nord feia 1,50 m i la sud 1,00 m. Aquest fet s’ha pogut
comprovar per la ubicació dels antics embornals. Posteriorment es van ampliar a 2,25 m
d’ample, situació actual.

No hi ha cap embornal ni desguàs en tot el tauler. Fet que causa que l’aigua s’infiltri entre les
esquerdes dels paviments, les juntes i els paraments laterals del tauler.

També s’ha constatat que al costat nord es va fer una rasa de 35 cm per passar-hi una
canalització de fibra òptica de l’ajuntament entre el 2008 i el 2012.

Figura 30. Antic drenatge fora de servei

3.10. ENLLUMENAT
•

A la vorera del costat nord hi ha bàculs d’enllumenat cada 15 m.

3.11. LLERA DE LA RIERA
•

No s’aprecia erosió significativa als enceps de les piles.

3.12. ASSAIGS DE LABORATORI
Figura 29. Estat del paviment de la calçada i vorera

L’Ajuntament ha facilitat la informació d’una campanya que es va realitzar al 2018 on es van extreure
6 testimonis en diferents punts de la llosa, es van trencar i se’n va comprovar la profunditat de
carbonatació.

3.8. BARRERA I BARANA
•

Hi ha cert Envelliment superficial del galvanitzat

•

Escalable i espai entre barrots major a 10 cm
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En la següent taula es resumeixen els resultats:
Taula 1. Resum de resultats de laboratori
Nom
testimoni

Ubicació

Tensió de ruptura
corregida (MPa)

Profunditat mitja de
carbonatació (mm)

T1.1

Pila 1 (Terrassa) - Llosa

-

20

T1.2

Pila 1 (Terrassa) - Llosa

28,6

30

T1.3

Pila 1 (Terrassa) - Llosa

29,0

20

T2.3

Pila 1 (Terrassa) - Llosa

17,1

-

T3.3

Pila central – Llosa

22,1

-

T4.1

Pila central – Llosa

-

19

T4.3

Pila central – Biga

38,8

-

T5.1

Pila 2 (Sabadell) – Llosa

23,0

20

T5.2

Pila 2 (Sabadell) – Biga

44,7

20

T6.1

Pila 2 (Sabadell) - Llosa

39,8

20

T6.3

Pila 2 (Sabadell) - Llosa

43,6

-

A partir d’aquests resultats s’obtenen la resistència mitjana del formigó dels dos tipus de formigó
presents i es consta que són majors al valor teòric considerat als plànols i càlculs:
•

Llosa = 29,0 MPa (> 24 MPa segons plànols)

•

Biga = 41,8 MPa (> 36 MPa segons plànols)

Respecte la profunditat de carbonatació mitjana és de 20-30 mm, no és un valor anormal per una
estructura de 46 anys, però en els punts on l’armadura no tingui el recobriment suficient es pot veure
afectada. Per tant, s’ha de frenar la progressió de la carbonatació.
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APÈNDIX 1: INSPECCIÓ DEL VIADUCTE
PLÀNOLS
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APÈNDIX 1: INSPECCIÓ DEL VIADUCTE
ACTES DE LABORATORI
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APÈNDIX 2: LLISTAT DE CÀLCUL
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APÈNDIX 2: LLISTAT DE CÀLCUL
1. TAULER TIPUS LLOSA
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APÈNDIX 2: LLISTAT DE CÀLCUL
2. TAULER TIPUS BIGUES PREFABRICADES
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APÈNDIX 2: LLISTAT DE CÀLCUL
3. PILES
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Hi ·1.E-3

= -10.5

Deformación y tensión de armaduras

&iWHGUDGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(76,&&30 ,(&$
2EUD
)HFKD

3DJH RI

Profundidad
[m]
0.050
1.150

Armadura
[cm²]
24.6
24.6

Deformación
·1.E-3
0.4
-10.0

Tensión
[MPa]
-74.3
400.0

&RPSUREDFLyQGHVHFFLRQHVDIOH[LyQVLPSOH


'DWRV

 0DWHULDOHV
Tipo de hormigón : HA-25
Tipo de acero
: B-460-S
fck [MPa]
= 25.00
fyk [MPa]
= 460.00
= 1.50
Jc
Js

= 1.15

 6HFFLyQ
Sección : DINTELL-MONT
b [m] = 1.50
h [m] = 1.20
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050



&RPSUREDFLyQ
At [cm²]
Ac [cm²]

= 24.6
= 24.6

Mu [kN·m] = 1097.9

Plano de deformación de agotamiento
x
[m]
= 0.089
1/r [1/m]·1.E-3 = 9.4
= 0.8
Hs ·1.E-3
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Tipo de armadura: cercos a 90.0º
separación st [m] = 0.125
I [mm]
= 12
nº ramas
: 4
Area [cm²/m]
= 36.2
UO [·1.E-3]
= 1

&iOFXORGHVHFFLRQHVDFRUWDQWH


'DWRV

 0DWHULDOHV
Tipo de hormigón : HA-25
Tipo de acero
: B-460-S
fck [MPa]
= 25.00
fyk [MPa]
= 460.00
= 1.50
Jc
Js

&RPSUREDFLyQ

Inclinación de las
Nd [kN]
UFRPSULPLGD [·1.E-3]
Vyd [MPa]

bielas T[º] = 45
= 0.0
= 0.0
= 0.0

Vu1
Vu2
Vcu
Vsu

=
=
=
=

[kN]
[kN]
[kN]
[kN]

 5HVLVWHQFLDDFRUWDQWH
Vu [kN]

= 1.15

8625.0
1830.1
331.8
1498.3

= 1830.1

 &RQWUROGHOKRUPLJyQ
Control normal
 7LSRGHHOHPHQWRHVWUXFWXUDO
Tipo : elemento con armadura a cortante
 6HFFLyQ
Sección : DINTELL-MONT
b0 [m] = 1.50
h
[m] = 1.20
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PR-20-012-PONT MONTSERRAT - TERRASSA
PONT-BIGUES-01

15.04.21, 12:58

ENGINYERIA REVENTÓS S.L., ES-Barcelona

Media

Sección transversal PILA-01 (H240;AE4600): Eficiencia Nx=-2575,0;My=1025,0; eff(M,N)=0.66

Deformaciones [‰]

Fagus-8 - Rel. 202 (1)

OK

Escala 1 :25,4

Tensiones [N/mm2]
-16.
-400.

-3.5

-4557.1 kN

0.6 m

γc=1.5
γs=1.15

683.1 kN

400.

4.4

Cálc. capacidad última Sección (Viga): PILA-01
Solicitaciones / Factores de eficiencia: eff(M,N)=0.66
No.

AP

P

[kN]

1

!ELU

OK

Flexión y esfuerzo normal
My
Mz
eff(M,N)

N

[kNm]

-2575,0

[kNm]

1025,0

0

Esfuerzos de corte y torsión
Vz
T
eff(V,T)

Vy

[-]

[kN]

[kN]

[kNm]

Sección completa
eff(M,N,V,T)

[-]

[-]

0,66

Parámetros de análisis "!ELU" Código: EHE-08. Instr.Hormigón Estruct.
ID
c

Diagrama
s p a

Límites de deformación
Hc2
Hcu3
Hud

[‰]

!ELU

2/0 1

1

1

[‰]

-2.

[‰]

-3.5

Vs

Dcc

[N/mm2]

[-]

10.

Factores de la resistencia
Jc
Js
Jp
JM
[-]

1.

[-]

1.5

1.15

[-]

1.15

Otros valores
M

T

[-]

[-]

1.1

45.

[-]

0.

Deformaciónes y tensiones extremas
Nombre

Clase

yq

C1
C1
R1
R1

H240
H240
AE4600
AE4600

H

zq

[m]

[m]

0.04
0.04
0.
0.

Vd

0.5
-0.5
0.45
-0.45

J

[N/mm2]

[‰]

-3.5
4.4
-3.1
4.

[-]

-16.
0.
-400.
400.

1.50
1.50
1.15
1.15

Estado Último "!ELU"
N
[kN]

-3873.9

Esfuerzos
My
[kNm]

1542.

Hx

Mz

[kNm]

[‰]

0.

Deformación y curvatura
Fy
Fz
[km-1]

0,5

[km-1]

7,9

N/Hx
[kN]

-0,0 8486383.83

Valores rigidez
My/Fy

Mz/Fz

[kNm2]

[kNm2]

194321.52

38.14

Nr.:

P:\PR-20-012-PONT MONTSERRAT - TERRASSA\TREBALL\CUBUS\PONT-BIGUES-02.S8P

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

APÈNDIX 2: LLISTAT DE CÀLCUL
4. BASE PRETIL

Annex núm. 2. Comprovació estructural

Pàg. 4

3DJH RI

Z^hDZZ'h^

&y
&z
&

352178$5,2,1)250È7,&2'(/+250,*Ï1(6758&785$/6(*Ò1(+(

/DWddZE^sZ^> /DWd>KE'/dh/E>
Dy
D1E
Dy
D1E
Ͳϵ͘ϴϴ
ϭϮ͘ϳϮ
ͲϮϵ͘ϭϴ
ϱϱ͘ϰϱ ŬE
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ϯ͘ϲϭ
Ͳϭϱ͘ϰϳ
ϮϮ͘ϴϳ ŬE
Ͳϯϱ͘ϳϮ
ϲϳ͘Ϯϴ
Ͳϯ͘ϰϵ
ϰϵ͘ϯϴ ŬE

Dy
Dz
D

ͲϰϮ͘ϴϴ
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Ϭ͘Ϯϴ
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z
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y
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&yzͺD

Ϭ͘ϱϬ
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Ϯϳ͘ϯϴ

Ϭ͘ϱϬ
ͲϭϮ͘ϰϬ

Ϭ͘ϱϬ ŵ
ϮϬ͘ϲϮ ŬE

Z^h>dEd
&yz
&

ϵϰ͘ϰϬ
ϭϮϱ͘ϭϮ

ϰϬ͘ϲϬ
ϳϭ͘ϲϬ

ϰϱ͘ϰϯ
ϳϱ͘ϯϯ

ϴϬ͘ϲϬ ŬE
ϱϵ͘ϭϮ ŬE

ZDhZE^^Z/
ĨǇ
ϰϬϬ
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Ϭ͘ϲ

ϰϬϬ
Ϭ͘ϲ

ϰϬϬ
Ϭ͘ϲ

ϰϬϬ DƉĂ
Ϭ͘ϲ

ϭϲϵ͘ϭϴ
ϭϳϵ͘ϬϬ
ϯϰϴ͘ϭϴ

ϭϴϵ͘Ϯϴ
ϭϴϴ͘ϯϯ
ϯϳϳ͘ϲϬ

ϯϯϱ͘ϴϰ ŵŵϮ
ϭϰϳ͘ϴϬ ŵŵϮ
ϰϴϯ͘ϲϰ ŵŵϮ
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&iOFXORGHVHFFLRQHVDIOH[LyQFRPSXHVWDUHFWD


'DWRV

 0DWHULDOHV
Tipo de hormigón : HA-30
Tipo de acero
: B-500-S
fck [MPa]
= 30.00
fyk [MPa]
= 500.00
Jc
= 1.50
Js

= 1.15

 6HFFLyQ

&yz
&


ϯϵϯ͘ϯϱ
ϯϭϮ͘ϴϬ
ϳϬϲ͘ϭϱ

TϭϬ
TϭϮ

ϴ͘ϵϵϱϰϵϵϬϱ
ϲ͘ϮϰϵϬϴϱϲϮ

Sección
b [m] =
h [m] =
r [m] =

: BASE-PRETIL
0.60
0.60
0.050

nº barras horizontales = 5
nº barras verticales
= 5
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0.0

152

1.35

'LDJUDPD
I [mm] = 12
Resultados numéricos del diagrama de interacción

x
[cm]

1/r
[1/m]
·1.E-3

Nu
[kN]

Mu
[kN·m]

-9999.000
0.054
0.091
0.123
0.163
0.211
0.260
0.307
0.354
0.398
0.443
0.491
0.540
0.591
0.665
0.830
9999.000

12.3
20.1
21.8
23.4
21.5
16.6
13.5
11.4
9.9
8.8
7.9
7.1
6.5
5.9
4.9
3.5
1.1

786.8
247.4
-292.0
-831.5
-1370.9
-1910.3
-2449.7
-2989.1
-3528.5
-4067.9
-4607.3
-5146.7
-5686.1
-6225.5
-6764.9
-7304.3
-7843.7

0.0
143.7
279.4
399.7
500.7
573.4
625.6
652.5
655.4
631.6
594.0
539.4
466.0
373.6
259.7
143.7
0.0

Coeficientes de seguridad de los pares de esfuerzos de cálculo

Punto

Nd
[kN]

Md
[kN·m]

J
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&iWHGUDGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(76,&&30 ,(&$
2EUD
)HFKD

(+(


+RUD



he [m]
Ae [m²]
ue [m]
T [º]
D

&iOFXORGHVHFFLRQHVUHFWDQJXODUHVDWRUVLRQ


&RPSUREDFLyQ
=
=
=
=
=

0.149
0.203
1.804
45.0
0.60

 $UPDGXUDORQJLWXGLQDO
I [mm]
= 16
Número de barras = 4
Área [cm²]
= 8.04

'DWRV

 0DWHULDOHV

 $UPDGXUDWUDQVYHUVDO
Tipo de hormigón : HA-30
Tipo de acero
: B-500-S
fck [MPa]
= 30.00
fyk [MPa]
= 500.00
Jc
= 1.50
Js

I [mm]
Número de estribos
Separación [m]
Área [cm²/m]
Inclinación de estribos [º]

= 1.15

10
1
0.20
3.93
90

 $[LOGH&iOFXOR &RPSUHVLyQ 

 6HFFLyQ

Nd [kN]
Ucomp [·1.E-3]

Sección : BASE-PRETIL
b0 [m] = 0.60
h
[m] = 0.60

V'cd [MPa]
Esfuerzo de
Esfuerzo de
Esfuerzo de
Resistencia

ILOH&8VHUVXVX$SS'DWD/RFDO7HPS6;;::KWP

=
=
=
=
=



= 0.0
= 0.0
= 0.0

agotamiento de las bielas Tu1 [kN·m]
agotamiento de la armadura transversal Tu2 [kN·m]
agotamiento de la armadura longitudinal Tu3 [kN·m]
a torsión Tu [kN·m]

ILOH&8VHUVXVX$SS'DWD/RFDO7HPS6;;::KWP

=
=
=
=

217.8
63.8
72.4
63.8
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&iWHGUDGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(76,&&30 ,(&$
2EUD
)HFKD

(+(


+RUD



Tipo de armadura: cercos a 90.0º
separación st [m] = 0.20
I [mm]
= 8
nº ramas
: 2
Area [cm²/m]
= 5.0
CUANTIA INFERIOR A LA MINIMA
UO [·1.E-3]
= 0

&iOFXORGHVHFFLRQHVDFRUWDQWH


'DWRV

 0DWHULDOHV
Tipo de hormigón : HA-30
Tipo de acero
: B-500-S
fck [MPa]
= 30.00
fyk [MPa]
= 500.00
Jc
= 1.50
Js

&RPSUREDFLyQ

Inclinación de las
Nd [kN]
UFRPSULPLGD [·1.E-3]
Vyd [MPa]

bielas T[º] = 45
= 0.0
= 0.0
= 0.0

Vu1
Vu2
Vcu
Vsu

=
=
=
=

[kN]
[kN]
[kN]
[kN]

 5HVLVWHQFLDDFRUWDQWH
Vu [kN]

= 1.15

1980.0
99.5
0.0
99.5

= 99.5

 &RQWUROGHOKRUPLJyQ
Control normal
 7LSRGHHOHPHQWRHVWUXFWXUDO
Tipo : elemento con armadura a cortante
 6HFFLyQ
Sección : BASE-PRETIL
b0 [m] = 0.60
h
[m] = 0.60
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APÈNDIX 3. PLA DE MANTENIMENT
1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
En el Pla de Manteniment del Pont de Montserrat es defineix el conjunt d’actuacions necessàries per
garantir la durabilitat de l’estructura durant tota la seva vida útil (100 anys). Aquest document es
redacta en fase de projecte i haurà d’actualitzar-se un cop acabada l’obra, amb els productes i fitxes
tècniques dels materials realment utilitzats.
En el Pla de Manteniment s’inclouen els següents apartats:
•

Descripció de l’estructura

•

Definició de l’ambient i de les vides útils

•

Identificació dels punts crítics

•

Criteris d’inspecció

•

Mitjans d’accés

•

Criteris d’avaluació

•

Manteniment bàsic

•

Manteniment especialitzat

•

Valoració d’operacions de manteniment i inspecció

El 31 de juliol de 1973 es va encarregar la redacció d’un projecte de desdoblament del pont, que va
redactar un pont bessó al projecte modificat del primer. Es va redactar el 15 de juliol de 1974. Aquesta
ampliació no es va construir mai.
S’ha constatat mitjançant l’hemeroteca de La Vanguardia que el pont de Montserrat es va posar en
servei el 10 de novembre de 1972, data situada entre l’encàrrec del projecte modificat i la seva data
de redacció. Vol dir que el viaducte té una edat de 49 anys i, que es va construir sense que estigués
finalitzat el projecte. No és estrany que el projecte modificat es finalitzés posteriorment a l’obra. Aquest
fet dona certa garantia que estigui construït d’acord als plànols.

2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA
Els viaducte té 91,35 m de longitud i 10,50 m d’ample. Està format per 4 llums de 16,57 + 29,09 + 29,09 +
16,57 m, mesurats entre eixos de piles. Els 4 trams són isostàtics suportats per 3 piles i 2 estreps. L’eix del
pont forma una angle de 60 graus respecte l’eix de la Riera.
El tauler és d’alineació recta i pendent constant del 2,5% baixant cap direcció Sabadell.
Transversalment és pla i sense peralt.

2. DESCRIPCIÓ DEL VIADUCTE
2.1. ANTECEDENTS DEL VIADUCTE
El pont de Montserrat habilita la circulació de vehicles per la N-150 i cobreix la llera de la riera de les
Arenes. El tauler està format per 4 llums suportades per 3 fileres de piles. Els estreps es situen als laterals
extrems del pont, facilitant la connexió amb la xarxa viària de la ciutat.
El projecte original va ser redactat el 3 d’octubre de 1966 per la Oficina Regional de Projectes,
adscrita a la 5na Jefatura Regional de Carreteras, en el que refereix als accessos; i la Jefatura de
Puentes y Estructuras en quant a la l’estrucutgra. Va ser aprovat al 17 de setembre de 1971 per la
Direcció General de Carreteras y Camonos Vecinales per un pressupost de 16.010.078,96 ptes.

Figura 1. Planta general del pont de Montserrat

Les obres van ser contractades per el sistema de concurs-subasta, sent adjudicades per ordre
ministerials el 24 de novembre de 1971 a “Rafael Comella Pons y Julio Sorigué Zamorano”
(conjuntament i solidàriament), per la quantitat 15.490.000,00 ptes, és a dir, per un coeficient
d’adjudicació de 0,967515525. I amb un termini d’execució de les obres de 24 des de 1 de febrer de
1972.
Posteriorment, el 21 de març de 1972 es va redactar un projecte modificat del mateix. Que va ser el
construït.
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Els trams laterals són tipus llosa massissa de formigó armat de 70 cm de cantell i 16,13 m de longitud
total. En un costat recolza sobre l’estrep 45 cm i en l’altre sobre una pila 40 cm, de manera que la llum
entre eixos de recolzament és de 15,71 m. L’armadura de la llosa es composa per:
•

Armat inferior longitudinal: 109Ø25 (25% de les quals de 12 m de longitud).

•

Armat superior longitudinal: 45Ø12

•

Armat transversal superior i inferior: Ø14 cada 25 cm

•

Armat tallant: 2 cèrcols de Ø25 cada 2,30 m

Cadascun dels dos trams centrals sobre la Riera estan formats per 5 bigues prefabricades de formigó
pretensat de 1,5 m de cantell separades 2,125 m. Unides per una llosa de 20 cm de formigó armat. Les
bigues tenen una longitud total de 28,93 m, tenint en compte el 60 cm de recolzament sobre les piles
la llum de càlcul és de 28,33 m. L’ala superior de les bigues és de 2 m d’ample i cantell variable de 11
a 20 cm; l’ala inferior és de 65 cm d’ample i de cantell variable de 20 a 30 cm; l’ànima és de 20 cm
d’ample. En el recolzament l’ample de l’anima és de 65 cm d’ample en 1,1 m de longitud i una
transició de 50 cm de longitud; i les 5 bigues queden unides per una riostra de formigó armat de 70 x
150 cm.

L’armat passiu longitudinal està format per 16Ø8 distribuïdes pel perímetre de la biga i cèrcols de talls
de Ø8 cada 20 cm, l’armat de tallant en la zona de recolzament es composa per 10 cèrcols de Ø16 i
10Ø16, en la zona de transició hi ha 2cØ16.
Els estreps són 2 calaixos indis de 10,50 m d’ample i 6,875 m de longitud, segueixen el biaix de la Riera
respecte el tauler. Són de formigó armat amb parets de 75 cm de gruix i una mampara central, de
manera que tenen 2 cèl·lules. Tenen aletes tipus voladís de 5 m de longitud. La base està formigonada
amb una tap de 1,80 m de cantell. La part superior està tapada per una llosa de 40 cm de cantell
armada amb Ø20 cada 25 cm. Al costat Terrassa l’estrep es fonamenta a la cota 10,0 m, i al costat
Sabadell a la cota 8,00 m.
Les piles estan formades per un carregador de 1,20 m de cantell, 1,50 m d’ample i 12,03 m de llarg.
Aquest queda suportat per 3 fusts circulats de 100 cm de diàmetre. La seva fonamentació és tipus
calaix indi també de 3,10 m d’ample i 11,30 de llarg. De la mateix tipologia que el dels estreps.

Figura 4. Alçat de pila

Figura 3. Seccions tipus del tauler
L’armadura activa de cadascuna de les bigues es composa per 3 tendons formats per 9 cordons de
Ø0,6”. Cada cordó té una tensió mínima de ruptura de 25,4 tones i una tensió de tesat de 130,13
kg/mm2. El traçat és parabòlic, als extrems estan situats a 62, 92 i 122 cm de la base i al centre de llum
a 10 cm.
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El formigó dels calaixos, lloses, murs i alçats és tipus H-240 (nomenclatura antiga) amb resistència
superior a 240 kg/cm2; el formigó de les bigues és tipus H-360, resistència superior a 360 kg/cm2; l’acer
passiu es tipus corrugat amb resistència superior a 4600 kg/cm2; i l’acer actiu té resistència superior a
173,51 kg/mm2, els cordons tenen una secció de 146,4 mm2.
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2.3. DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA FUNCIONAL
La plataforma funcional té una amplada de 10,50 m, està formada per dos carrils de 3,00 m cadascun
i dues voreres de 2,25 m. Les voreres són de formigó de 25 cm d’alçada, sobre la llosa estructural i
acabades amb panot.
Als extrems dels voladissos es situen les baranes d’acer pintat, que van ancorades al formigó de la
vorera.

El tauler té 7 juntes de dilatació, s’han restaurant mitjançant morter bituminós modificats amb una
capacitat de moviment de 50 mm.

2.7. DRENATGE
El drenatge està format per embornals situats a banda i banda de la calçada que en recull l’aigua
d’aquesta i de les voreres. El embornals travessen la llosa i evacuen l’aigua directament sobre la riera.

Entre la vorera i la calçada s’ubica un nou pretil tipus PEU-13 galvanitzat i pintat. Les seves
característiques tècniques segons la normativa UNE-EN 1317-2 són:
•

Nivell de contenció N1. Verifica l’assaig TB31 i TB50 (modificat a 50 km/h).

•

Amplada de treball: W1

•

Classe de severitat: A

•

La fonamentació d’aquest és un congreny de 25 x 60 cm ancorat a la llosa existent i armat
segons la fitxa tècnica de la barrera.

2.8. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ
Les actuacions previstes al viaducte les relatives a la restauració estructural són les següents:
•

2.4. ENLLUMENAT
Al costat nord hi ha 7 bàculs d’enllumenat separats 15 m de 9 m d’alçada i amb lluminàries LED de 60
W – 3000 K, driver Tridonic i distribució asimètrica.

2.5. SERVEIS
Les voreres originals eren de 1,50 m (costat nord) i 1,00 m (costat sud), Per aquestes hi ha embeguts 7 i
3 tubs de diàmetre 150 mm, per on passen l’enllumenat i les canalitzacions de Telefònica.
Posteriorment, es van ampliar als 2,25 m actuals. En l’actuació prevista en la vorera sud es passa 1 tub
de 40 mm de PEAD amb una canalització de fibra òptica, i es deixen com a previsió 9 tubs de 40 mm
més i 3 tubs de 110 mm.
Dels 2 voladissos del pont penjant dues canonades de gas natural d’acer.

Entre el tauler de formigó i el paviment s’ha d’aplicar una impermeabilització formada per una capa
d'imprimació (emulsió betuminosa de naturalesa aniònica i baixa viscositat, aplicada en fred) amb
una dotació mínima de 0,3 kg/m2; i morter bituminós constituït per una mescla d'emulsió EAL-1 (betum
80/100), fibres especials, àrid silicis i caliços amb una dotació mínima de 5 kg/m2.
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o

Repicat manual i/o mecànic de superfícies de formigó per eliminar les parts despreses i
demolició de material amb un màxim de 5cm de profunditat, fins 1 cm per darrera de
l'armadura exposada.

o

Sorrejat d'armadures exposades en reparació de formigó, amb un grau Sa 2 1/2.

o

Aplicació d'inhibidor de corrosió i pont d'unió cimentós Mapefer 1K de Mapei o
equivalent sobre formigó net i armadures sense òxid.

o

Aplicació d'inhibidor de corrosió migratori per protecció d'armadures no exposades
MCI-2020 de Quimilock o equivalent.

o

Restitució de volums amb morter de reparació tipus R4 Mapegrout Easy Flow de Mapei
o equivalent, amb un gruix màxim de 5cm d'espessor màxim, acabat remolinat.

•

Restauració d’armat: tota l’armadura que tingui una pèrdua significativa de secció s’ha de
substituir per barres supletòries ancorades al formigó amb resina epoxi i amb una longitud
mínima superior a la longitud de solapament, de manera que quedi garantida la correcta
transmissió d’esforços.

•

Reforç de tallant a la llosa Ø16 cada 25 cm en els 2,00 m tocant als punts de recolzament.

•

Tractament superficial: Sorrejat de tota la superfície i aplicació de revestiment elàstic
anticarbonatació a tota la superfície de formigó de Elastocolor Pittura SP de Mapei o
equivalent, amb color d’acabat similar a l’actual, mitjançant projecció airless o corró en dues
capes.

•

Protecció de coloms: Protegir les zones entre les bigues i els carregadors del les piles mitjançant
xarxes anti-coloms.

2.6. PAVIMENTS, IMPERMEABILITZACIÓ I JUNTS
El paviment de la calçada està format per una capa de formigó de regularització lleuger de densitat
1600 kg/m3 i de 12 cm d’alçada mitja i que forma el bombeig del 2%. Per sobre hi ha la capa de
trànsit de 5 cm tipus AC16surf.

Reparació de tots els paraments de formigó degradats segons el següent procediment:
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3. DEFINICIÓ DE L’AMBIENT I DE LA VIDA ÚTIL DELS MATERIALS
3.1. DEFINICIÓ DE L’AMBIENT DELS MATERIALS

4. DEFINICIÓ DELS PUNTS CRÍTICS

El tauler es va dissenyar i construir l’any 1972, s’han extrapolat les classes d’exposició i els materials
segons l’actual Instrucció de Formigó Estructural, EHE-08 són:
•

Classe d’exposició ambiental:

IIa

El Pont de Montserrat és una estructura que es va construir l’any 1972 i que en l’actualitat presenta
problemes de durabilitat, després de la reparació s’estima que la durabilitat arribi als 100 anys, sempre
i quan es faci un manteniment adequat. S’inclouen aquí els punts més crítics que requereixen
manteniment.

•

Formigó llosa, piles, estreps:

fck > 24 MPa

4.1. FONAMENTACIÓ, ESTREPS I PILES

•

Formigó de bigues:

fck > 36 MPa

•

Acer passiu

fyk > 460 MPa

Fonaments, estreps i piles estan formats per calaixos indis de formigó armat amb parets de 75 cm de
gruix i amb una llosa de formigó de 180 cm a la base.

•

Acer actiu:

fuk > 1700 MPa

3.2. VIDA ÚTIL DELS MATERIALS
Es defineix la vida útil dels diferents elements, s’ha d’entendre que aquesta s´ha estimat segons les
dades dels que es disposa, en l’any que es va construir el pont no hi havia tant coneixement sobre la
via útil del material. D’altra banda, la durabilitat dels materials de les reparacions són molt sensibles a
les condicions d’execució.
Tot i així s’estima la vida útil des de l’inici de la construcció dels diferents elements considerant que
existeix un seguiment i manteniment:
•

Estructura de formigó:

100 anys

•

Reparacions del formigó:

10 – 25 anys

•

Aparells de recolzament:

25 – 40 anys

•

Junta de dilatació:

5 – 50 anys

•

Embornals i drenatge:

5 – 15 anys

•

Barreres i baranes:

30 – 50 anys

•

Baranes (pintura):

10 – 15 anys

•

Impermeabilització:

25 – 30 anys

•

Paviment calçada:

8 – 10 anys

•

Paviment vorera:

8 – 10 anys

•

Enllumenat:

5 – 10 anys

Tenen una profunditat variable de 2,2 m (en les piles laterals) a 4,2 m (en la pila central), més la llosa
de base. Els fonaments de les 3 piles es situen a la zona de la Riera de les Arenes. Normalment no porta
aigua però davant d’un episodi d’avinguda d’aigua la llera es veu sotmesa a erosió i arrossegament
de flotants que poden afectar les fonamentacions i piles.
En els tasques de manteniment s’ha de revisar que aquests elements no s’han vist afectats durant un
episodi d’avinguda, sobretots els que siguin excepcionals.
Són especialment delicades les zones on s’ha fet la rehabilitació prevista al projecte, així com la
pintura anticarbonatació aplicada a tot el parament de formigó.

4.2. APARELLS DE RECOLZAMENT
Els trams laterals tipus llosa massissa recolzen sobre les piles i estreps sense cap aparell i les bigues
recolzament sobre aparells de neoprè ubicats sobre mesetes de formigó.
Els aparells de recolzament s’han de mantenir en bon estat i quan ja no compleixin amb la seva funció
s’han de substituir o reparar. S’ha de fer especial èmfasis en mesetes i el posicionaments dels aparells.

4.3. TAULER
Habitualment l’enemic principal d’una estructura és la corrosió i degradació deguda a l’aigua. Hi
poden haver filtracions a través de les juntes de dilatació o per els embornals, ja sigui perquè estiguin
tapats o perquè tinguin una mala impermeabilització.
Respecte a la fissuració, el pont és una estructura pretensada amb una classe general d’exposició
tipus IIa. En aquesta situació el formigó pot tenir una màxima obertura de fissura en situació freqüent
de ser 0,2 mm, en situació quasipermanent les fissures no han d’arribar al pretensat, és a dir, a nivell
pràctic, en el centre de llum no hi poden haver fissures en situació quasipermanent.
Les lloses massisses són de formigó armat, per tant, en situació quasi-permanent poden tenir fissures de
fins 0,3 mm.
Són especialment delicades les zones on s’ha fet la rehabilitació prevista al projecte, així com la
pintura anticarbonatació aplicada a tot el parament de formigó.
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4.4. EQUIPAMENTS

5.2. CRITERIS D’INSPECCIÓ

4.4.1.

Com a resultat de les inspección, tant bàsiques com principals, s’emetrà un informe que recollirà com
a mínim els següents aspectes:

SISTEMES DE DRENATGE I IMPERMEABILITZACIÓ

Són elements crítics els embornals situats al pont.

•
4.4.2.

JUNTES DE DILATACIÓ

Han d’evitar la pèrdua d’estanqueïtat a causa del seu deteriorament i les molèsties al circular-hi per
sobre.

4.4.3.

BARRERES I BARANES

Elements estructurals de formigó (inclou la revisió d’estreps, piles, fonamentacions si están
visibles, tauler):
o

Traçat i obertura de fissures.

o

Armadures a la vista sense recobriments.

o

Taques i eflorescències.

o

Deformacions excessives.

o

Nius de grava i defectes de compacitat.

o

Exfoliacions.

Punts crítics més habituals:
•

Degradació del sistema de protecció galvanitzat i de la pintura d’acabat.

•

Degradació de la base de formigó i els ancoratges del pretil.

•

Impactes de vehicles i vandalisme.

•

Juntes longitudinals si no s’han respectat les juntes de l’estructura.

4.4.4.

•

INSTALACIONS

Els bàculs i lluminàries de l’enllumenat es veuen sotmesos a les condiciones ambientals que van
degradant els elements, així com el possible vandalisme i impactes de vehicles que impliquin la seva
substitució.

•

5. CRITERIS D’INSPECCIÓ
Es defineixen en aquest apartat els tipus d’inspecció, periodicitat i abast d’aquestes. Aquests criteris
s’hauran d’adaptar al Sistema de Gestió que implementi la administració responsable del
manteniment de l’estructura.

5.1. TIPUS D’INSPECCIÓ
•

Inspecció bàsica: cada 12 mesos. Realizada per personal de manteniment no especialitzat, es
farà una inspecció visual i es registrarà tot en unes fitxes d’inspecció básica.

•

Inspecció principal: cada 5 anys. Inspecció visual de tots els elements del pont a realitzar amb
personal especialitzat.

•

•

Inspecció especial: només es realitzarà en cas que es requereixi després d’una inspecció
básica o principal.
•
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Aparells de recolzament:
o

Deformacions excessives.

o

Desenganxament entre l’element estructural i el recolzament.

o

Trencaments de neoprens.

o

Oxidacions en els elements metàl·lics.

o

Presència de brutícia o objectes que n’impedeixin el correcte funcionament.

Juntes:
o

Aterraments o brutícia que en bloquegin el funcionament.

o

Pèrdua de cargols i altres peces d’unió.

o

Existència de desnivells.

o

Falta d’estanquitat.

o

Trencament, esquerdes o desgast.

o

Degradació de la zona de transició entre la junta i el ferm.

Barreres i baranes metàl·liques:
o

Alineació i integritat dels ancoratges.

o

Oxidacions i deteriorament de la pintura de protecció.

o

Existència d’impactes i rascades.

Sistemes de drenatge:
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o

Estats dels embornals, dels tubs de desguàs i de les canaletes de recollida d’aigües.

7.3. APARELLS DE RECOLZAMENT
Tipus de
defecte

6. MITJANS D’ACCÉS

Degradació

La zona inferior del tauler és pot observar des dels 2 vials de l’Avinguda Vallès, la part ubicada sobre la
riera de Les Arenes és accessible a peu sempre i quan no hi hagin pluges recents.

Despreniment

El tauler està situat a una alçada de 5 - 6 m sobre l’Avinguda Vallès i fins a 7 m sobre la riera de les
Arenes.

Pèrdua de
posició

Per la inspecció principal on s’ha de fer una revisió més exhaustiva del tauler i dels recolzaments
s’hauran d’utilitzar càmeres amb teleobjectiu, una càmera amb braç telescòpic o una cistella
elevadora.

Excés de
compressió
Deformació
Ruptura

7. CRITERIS D’AVALUACIÓ (LLINDARS D’ACCEPTACIÓ)
Base de
recolzament

Dins de les magnituds mesurables que es poden obtenir de les inspeccions es defineixen els següents
llindars d’acceptació. En la resta de criteris s’haurà d’analitzar cas per cas per un tècnic qualificat que
pugui designar quines decisions s’han de prendre.
Es defineix un llindar d’alarma (quan es doni serà objecte de seguiment específic) i llindar crític (a
partir del qual s’haurà de valorar l’impacte en l’estructura i com afecta el seu servei).

7.1. FONAMENTACIÓ
El pont es situa sobre un terreny erosionable. Els enceps s’han situat de manera que no es vegi afectats
per aquesta. Els llindar de soscavament són:
•

Llindar d’alarma: es destapa la cara superior del encep.

•

Llindar crític: l’erosió progressa fins a degradar els paraments de formigó o exposar la base
d’aquest.

7.2. PILES I ESTREPS

Descripció
Deteriorament dels
materials que s’aprecia
superficialment
Falta de contacte entre
aparell i meseta o tauler
Es pot mesurar segons el
resguard de meseta que
queda
S’observarà la mida dels
‘michelines’ dels aparells
Es mesurarà segons
l’angle amb la vertical
Ruptura d’algun
element que composa
l’aparell
Afecta a la planeïtat,
despreniment de
material i fissuració

Llindar d’alarma

Llindar crític

Superfície deteriorada <
25%

Superfície deteriorada >
25%

Superfície despresa <
10%

Superfície despresa >
10%

Distancia fins el final de
la meseta > 1 cm

Sense distancia fins el
final de la meseta

Sobresurten 1 mm com a
màxim

S’incrementen degut a
la presencies de fissures

Angle entre 15 i 25º

Angle superior a 25º

La ruptura afecta entre
el 10 i el 25%

La ruptura afecta entre
més del 25%

Rugositats < 2,5 mm
Fissuracions < 1 mm
Ruptura de la base entre
5 i el 20%

Rugositats > 2,5 mm
Fissuracions > 1 mm
Ruptura de la base
superior al 20%

7.4. TAULER
Es fixa el llindar d’ample de fissura segons els límits prescrits en la normativa EHE-08 que s’ha utilitzat en
el disseny de l’estructura.
•

•

Zones de formigó armat i situades lluny de les beines de pretensat, és a dir, fora del centre de
llum de les bigues :
o

Llindar d’alarma: aparició de fissures de flexió.

o

Llindar crític: aparició de fissures superiors a 0,3 mm.

Zones properes a les beines de pretensat:
o

Llindar d’alarma: aparició de fissures de flexió.

o

Llindar crític: aparició de fissures superiors a 0,2 mm.

En una situació quasi-permanent estreps i piles no han de presentar fissures majors a 0,30 mm. Si
apareixen exfoliacions, nius de grava i d’altres despreniments de formigó s’hauran de reparar
immediatament i fer el seguiment de l’evolució de la part afectada.

Si apareixen exfoliacions, nius de grava i d’altres despreniments de formigó s’hauran de reparar
immediatament i fer el seguiment de l’evolució de la part afectada.

Les zones que s’han reparat en el projecte de rehabilitació són especialment delicades, en cas que
presentin una fissuració o alteració es repararan immediatament i s’observaran la resta de punts per
tal de verificar que no es vegin afectats per la mateixa degradació.

Les zones que s’han reparat en el projecte de rehabilitació són especialment delicades, en cas que
presentin una fissuració o alteració es repararan immediatament i s’observaran la resta de punts per
tal de verificar que no es vegin afectats per la mateixa degradació.

La pintura anticarbonatació també ha de presentar un bon estat. En cas que aparegui despreniment
o esquarterament de la mateixa es sanejarà i es repintarà.

La pintura anticarbonatació també ha de presentar un bon estat. En cas que aparegui despreniment
o esquarterament de la mateixa es sanejarà i es repintarà.
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7.5. ELEMENTS FUNCIONALS

8. MANTENIMENT BÀSIC

7.5.1.

Operacions de neteja i petites reparacions que poden realitzar els equips de conservació de forma
periòdica i sistemàtica.

JUNTES
Tipus de
defecte
Degradació
Pèrdua de
capacitat de
moviment

7.5.2.

Descripció

Llindar d’alarma

Llindar crític

Deteriorament dels
materials que s’aprecia
superficialment
Causat principalment
per acumulació de
sediments, vegetació o
altres materials

Comença a haver-hi
problemes
d’estanqueïtat

La junta ja no actua
com a tal

Es pot netejar en una
feina ordinària de
manteniment

Requereix una actuació
especial

Pèrdua de
material o
ruptura

Falta de continuïtat i
pèrdua de estanquitat

Pèrdues de continuïtat
en la junta de manera
lleu

Pèrdues importants de
continuïtat en la junta

Material del
caixó de la
junta

Aglomerat del voltant
de la junta

Pèrdua moderada de
material

Pèrdua important de
material, suposa una
falta de confort i
estanquitat

Proteccions dels
ancoratges

Elements electromèrics
que recobreixen els
perns

Han desaparegut més
del 50%

Ancoratge de
junta amb
tauler

Perns de connexió

Falten entre el 10 i el 50%
dels ancoratges

Falten més del 50% dels
ancoratges

Esglaó

Diferencia entre nivells
de paviment

Diferencia apreciable
en la trànsit

La diferencia produeix
una incomoditat i pot
suposar un perill

Corrosió

Dels elements metàl·lics
que configuren la junta

Presencia de corrosió de
forma moderada

Corrosió avançada

DRENATGE

En aquest cas els criteris de valoració són més qualitatius que quantitatius i s’hauran de valorar per un
tècnic qualificat.

7.5.3.

8.1. OPERACIONS DE NETEJA
8.1.1.

PLATAFORMA DEL PONT

Es preveu la seva realització amb la mateixa periodicitat que la neteja de la calçada, la freqüència
de la qual depèn de la IMD de la carretera i del seu entorn.
La neteja de la calçada i de la vorera es durà a terme mitjançant una escombra autopropulsada i
aigua dolça projectada mitjançant camió bomba, excepte en zones localitzades en les quals no sigui
possible utilitzar aquesta maquinària d’alt rendiment.
Les juntes de la calçada, sempre que no siguin auto-netejables, es netejaran després d’haver netejat
la calçada i les voreres. La neteja serà manual, mitjançant un raspall. S’eliminaran les pedres i
qualsevol objecte estrany que pogués haver entrar en les estries de les juntes.

8.1.2.

PARAMENTS VERTICALS

Aquesta operació es preveu cada 5 anys, coincidint amb les inspeccions principals. La neteja dels
paraments es realitzarà mitjançant aigua a raig per eliminar l’acumulació de brutícia i contaminació.
En el cas de detectar-se disgregacions en els paraments de formigó, s’aplicarà prèviament un
tractament mitjançant aire comprimit.

8.1.3.

SISTEMES DE DRENATGE I DESGUÀS DEL TAULER

Els embornals del tauler es netejaran manualment després de cada inspecció rutinària, desmuntant-los
i eliminant l’acumulació de brutícia. Es comprovarà l’eficàcia de la neteja mitjançant vessament
directe d’aigua. Els desguassos interiors del tauler es netejaran durant les inspeccions mitjançant la
introducció d’una vareta.

OXIDACIÓ EN BARRERA I BARANA

En el cas de la barana i el pretil, la protecció contra la corrosió es garanteix a través de la pintura en la
barana i galvanitzat en el pretil:
•

Llindar d’alarma: detecció d’ampolles, taques d’òxid, esquerdament o descamació de la
pintura de protecció en més d’un 5% de la superfície de l’element.

•

Llindar crític: detecció d’ampolles, taques d’òxid, esquerdament o descamació de la pintura
de protecció en més d’un 15% de la superfície de l’element estructural.
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8.1.4.

ELEMENTS NO ESTRUCTURALS

En cas que els elements no estructurals no es netegin per si sols amb l’acció de la pluja i el vent
s’hauran de netejar manualment amb aigua a pressió amb aigua sabonosa i aclarit posterior amb
aigua dolça.
•

Baranes i defenses: es realitzarà cada 12 mesos, coincidint amb les inspeccions bàsiques.
L’operació s’efectuarà manualment mitjançant rentat amb aigua sabonosa i aclarit posterior
amb aigua dolça.
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•

•

8.1.5.

Senyalització vertical i abalisament: es realitzarà cada 12 mesos, coincidint amb les inspeccions
bàsiques. L’operació s’efectuarà manualment mitjançant rentat amb aigua sabonosa i aclarit
posterior amb aigua dolça.
Neteja de lluminàries: es realitzarà una neteja completa de lluminàries i dels seus elements de
fixació. La neteja requereix el desmuntatge de les pantalles i les làmpades amb l’objectiu que
recuperin l’eficàcia de disseny. La periodicitat serà de 12 mesos.

CORRECCIÓ D’ASSENTAMENTS EN ZONES D’APROXIMANCIÓ A L’ESTRUCTURA

Els assentaments al terraplè pròxims al estrep poden originar canvis bruscs en la rasant, amb el
deteriorament del confort en la rodada. L’entrada d’un vehicle en el pont provoca, en aquestes
condicions, fenòmens dinàmics, ocasionant la ruptura de la junta i fins i tot problemes de fatiga en
l’estructura. La reparació depèn del nivell de defecte. Per a petits assentaments, serà suficient una
repavimentació localitzada. En el cas de moviments de major importància i localitzats en el estrep,
s’haurà d’aixecar el paviment i inspeccionar la llosa de transició. Si fos necessari, es procedirà a la ses
demolició i reconstrucció.

NETEJA DE PINTADES ALS PARAMENTS

Quan en els treballs d’inspecció es detecti la presència de pintades o elements enganxats als
paraments es procedirà a seva neteja i retirada. Aquesta actuació permet millorar la visibilitat de
possibles deterioraments.

8.2. OPERACIONS DE REPOSICIÓ I PETITES REPARACIONS
8.2.1.

8.2.5.

REPARACIONS PUNTUALS DEL FERM

Es realitzaran reparacions dels socs localitzats amb l’objectiu d’evitar les filtracions d’aigua al tauler.
Durant aquesta operació es prendran les precaucions necessàries per a no fer malbé el tauler ni la
seva làmina d’impermeabilització.

8.2.6.

REPARACIÓ DE PETITS ESCANTELLAMETNS NO ESTRUCTURALS DE POCA IMPORTÀNCIA

La reparació es realitzarà mitjançant productes de mercat subministrats per empreses especialitzades,
d’acord amb el problema a resoldre (morters especials, resines, etc.). Es seguiran fidelment les
indicacions del fabricant. El procés de reparació es documentarà completament, incloent la
localització de les zones tractades, fotografies dels defectes, prèvies i posteriors a la reparació. En el
document s’hi inclouran les dades del producte utilitzat.

8.2.7.

REPOSICIÓ D’ELEMENTS DE DREATGE I DESGUÀS DEL TAULER

Tots els elements de drenatge, elements verticals, baixants, gàrgoles, embornals, canaletes, etc. es
repararan quan no acompleixin la seva funció de drenatge.
8.2.2.

SEGELLAT DE FISSURES

Per augmentar la durabilitat del ferm és convenient realitzar campanyes de segellat amb productes
bituminosos en calent mitjançant llança tèrmica.

8.2.3.

FRESSAT I REPOSICIÓ LOCALITZATS DEL FERM

Aquesta operació es realitzarà fressant fins a una profunditat tal que deixi sense eliminar dos o tres
centímetres inferiors amb l’objectiu de no fer malbé la impermeabilització del tauler. Excepte sota
justificació especial, recollida en el projecte de reparació, el fressat i la repavimentació s’hauran de
realitzar amb el pont buit o amb limitació de càrrega per a evitar que l’actuació simultània de
sobrecàrrega en una calçada i retirada de paviment en l’altra impliqui moments de torsió excessius
per a l’estructura.

8.2.4.

REPARACIÓ DE VORERES DETERIORADES

El paviment de les voreres es composa per formigó en massa i panot. Es farà el mateix manteniment,
reparació i restitució que amb el paviment de la calçada.
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8.2.8.

REPARACIONS PUNTURALS PER ACCIDENTS

Tots els elements danyats per accidents, vandalisme o qualsevol altra causa puntual, han de ser
reposats o reparats en funció de la gravetat del dany. Els elements de seguretat vial, el deteriorament
del qual pugui ocasionar perill per als vehicles o vianants, s’hauran de reparar tant aviat com es
detecti el dany.
•

Reposició de senyalització horitzontal i vertical deteriorada.

•

Reparacions de barreres i baranes.

•

Reposició i reparació dels elements d’il·luminació danyats.

•

Control del funcionament de l’apagada i l’encesa automàtica de les instal·lacions.

9. MANTENIMENT ESPECIALITZAT
En aquest apartat es descriuen els criteris i tècniques necessaris per a substituir els elements de vida útil
inferior a la de la estructura.
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9.1. JUNTES
La vida útil teòrica ve determinada pel fabricant. No obstant, s’ha de tenir en compte el seu estat de
conservació i la seva duració, a la pràctica, pot variar molt. En el cas de substitució l’empresa
especialitzada que realitzi la operació haurà definir els següents aspectes per tal que es compleixi
amb els requeriments de servei en el moment de la substitució:

9.3. PINTURA D’ELEMENTS METÀL·LICS
S’especificaran les característiques tècniques de la pintura utilitzada, la seva vida útil i les
característiques tècniques de la pintura recomanada per a les reposicions, a fi d’evitar possibles
incompatibilitats.

•

Característiques tècniques de la junta instal·lada.

•

Definició geomètrica de la planta i l’alçat del pont en la zona de les juntes.

•

Definició de moviments previstos.

•

Recorregut de la junta.

9.4. BARANES I BARRERES

•

Càrregues locals.

Per substituir les barreres i baranes es pot fer des de la plataforma del pont, restringint el trànsit de
vianants i el de la calçada ocupant un dels carrils.

•

Tipus de trànsit.

•

Impermeabilitat.

•

Espai disponible.

•

Protecció de la vora del ferm.

Els paràmetres de disseny dels projecte s’han definit al apartat 2.

9.2. APARELLS DE RECOLZAMENT
Al final de la vida útil estimada dels recolzaments s’avaluarà, mitjançant inspecció, la conveniència de
perllongar dita vida útil o de substituir els recolzaments.
En el cas de substitució l’empresa especialitzada que realitzi la operació haurà definir els següents
aspectes per tal que es compleixi amb els requeriments de servei en el moment de la substitució:
•

Geometria exacta de tots els elements afectats:
o

Dimensió en planta i altura dels elements de recolzament, dels llits d’anivellació i de la
subestructura.

o

Pendents i peralts per a corregir mitjançant cunyes.

•

Càrregues actuants.

•

Característiques dels elements que suporten la reacció del recolzament.

•

Característiques de l’armadura del tauler.

•

Esquema estructural del tauler del pont.

El pintat de la barana es pot fer des de la plataforma del pont, restringint el trànsit de vianants i el de la
calçada ocupant un dels carrils.

9.5. REPOSICIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL TAULER
Per restituir la impermeabilització es requereix el fresar complet del tauler i per tant la seva restitució
posterior. Les característiques de la impermeabilització s’ha descrit al apartat 2 d’aquest pla de
manteniment. Aquesta operació implica la restricció del trànsit.

9.6. REPOSICIÓ DEL FERM
Els ferms i paviments estan descrits al apartat 2, per substituir-los s’ha fer els següents operacions:
•

Fresar. Si es fresa completament el ferm també s’eliminarà la capa d’impermeabilització.

•

Netejar de la superfície.

•

Aplicar un reg d’adherència.

•

Aplicar el nou ferm.

Aquesta operació implica la restricció del trànsit.

9.7. REPARACIÓ DE REHABILITACIÓ I PINTURA ANTICARBONATACIÓ
S’especificaran les característiques tècniques dels materials utilitzats en la rehabilitació del tauler, és a
dir, pintura anticarbonatació, morter de reparació, resines epoxi i pintura passivant de l’armadura.
Per fer el repintat del tauler i reparació de la rehabilitació es farà segons el mateix procediment descrit
al projecte i resumit a l’apartat 2.

Els paràmetres de disseny dels projecte s’han definit al apartat 2.
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10. VALORACIÓ DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT I INSPECCIÓ
Es fa una valoració de les operacions de manteniment per tal que la Propietat tingui coneixement del
cost de mantenir l’estructura.
La valoració té un caràcter estimatiu, ja que no és possible conèixer amb exactitud el cost de futures
operacions de manteniment. No obstant, ha se servir per a calibrar un Pla de Manteniment és realista i
viable. Aquesta valoració s’ha fet amb preus del 2021.

VALORACIÓ D’OPERACIONS D'INSPECCIÓ
Inspecció

Bàsica/Rutinaria

Freqüència

Anual

Es realitza l’estudi de costs per a tot el cicle de vida de la estructura, de manera que pugui valorar-se
la possibilitat d’optar per solucions constructives més cares que a llarg termini siguin més eficients en
reduir els costos de manteniment.

Equip

Integritat estructural (fissures)
Drenatge
Juntes dilatació
Aparells recolzament
No Especialitzat
Pintura i acabats
Barana i barrera de protecció

Tasques d’operacions d’inspecció:

43.500,00 €

•

Tasques de manteniment bàsic:

116.000,00 €

•

Tasques de manteniment especialitzat:

554.859,39 €

•

TOTAL (durant la resta de la vida útil de 50 anys):

714.359,39 €

•

TOTAL PER ANY:

14.287,19 €/any (valor promig)

Mitjans auxiliars

Cost parcial
(€ ut /segons
freq)

Cost total
(€ ut / anual)

Observacions

1/2 jornada 1
tècnic +
transport

---

650.00
650.00

Un cop valorades les operacions necessàries per dur a terme el manteniment al llarg dels 100 anys de
vida útil, és a dir, en els 50 anys des de la data d’avui, tenim:
•

Operacions

Principal

5 anys

Especialitzat

Integritat estructural (fissures)
Drenatge
Juntes dilatació
Aparells recolzament
Barana i barrera de protecció
Pintura i acabats
Redació de Fitxes

1 jornada de 1
tècnic
especialista +
transport +
informe

---

650.00
130.00
Segons els requeriements de les
inspeccions bàsiques o
principals
Especialitzada

15 anys

Especialitzat

3 jornades de 1
tècnic
especialista +
transport +
informe detallat

---

1,350.00
90.00
TOTAL DE INSPECCIONS ANUAL:
TOTAL DE INSPECCIONS AL LLARG DE LA VIDA ÚTIL (50 ANYS):
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VALORACIÓ D’OPERACIONS DE MANTENIMENT ESPECIALITZAT

VALORACIÓ D’OPERACIONS DE MANTENIMENT BÀSIC
Element

Drenatge

Freqüència

Equip

Equip de conservació
Cada 12 mesos
de carreteres

Operacions
Revisió i neteja de reixes i
embornals

Mitjans especials

Cost parcial
(€ ut / anual)

Cost total
(€ ut / anual)

Observacions
2 operaris (2
hores) +
transport

--110.00
110.00 €

Neteja de plataforma,
Equip de conservació
paraments, ampits, Cada 12 mesos
de carreteres
baranes i
senyalització

Revisió i neteja de reixes i
embornals

Empresa de fabricació
Substitució de barana malmesa
de baranes
degut a accidents o vandalisme
metàl·liques
Baranes i barreres

Freqüència

Equip

Operacions

Mitjans especials

Junts de dilatació de
calçada

Cada 25 anys

Especialitzat

Substitució de la junta de
morter elàstomèric. S'ha de
restringir el trànsit sobre el pont

---

Especialitzat

Suministrament de 20 aparells
de recolzament per uns
equivalents als existents

110.00

Especialitzat

Cada 25 anys

110.00 €
200 €/m*

15 m / 5 anys Empresa especialitzada
en fabricació de
Substitució de barrera malmesa
Camió grua i
sistemes de seguretat degut a accidents o vandalisme restricció del trànsit
vial

500 €/m*

Aparells de
recolzament

* Cost de
barana/barrera
per ml
col·locada +
cost de retirar
l'antiga
2,100.00 €
2,320.00 €
116,000.00 €

Cost parcial
(segons
freqüencia)

Cost total
(per tota la vida
útil)

Observacions

14,080.00 €
14,080.00 €

2 operaris (2
hores) +
transport

---

Camió grua i
restricció del trànsit

TOTAL DE MANTENIMENT BÀSIC ANUAL:
TOTAL DE MANTENIMENT BÀSIC AL LLARG DE LA VIDA ÚTIL (50 ANYS):

Element

Cada 25 anys

---

8,100.00 €

Maniobra d'aixecament del
tauler i retirada del aparell vell i
instal·lació dels nous aparells de
recolzament

Inclou sistema de
gats hidràulics i
cindri i
fonamentació
provisional

71,500.00 €

Fresat o demolició manual de 8
cm de d'aglomerat asfáltic
Aplicació de la nova
impermeabilització
Aglomerat del tauler (calçada +
vorera)

Segons industrial
especialitzat
Segons industrial
especialitzat
Segons industrial
especialitzat

Fresat o demolició manual de 5
cm de paviment de formigó
Reparació d'aglomerat en
calçada o vorera

Segons industrial
especialitzat
Segons industrial
especialitzat

79,600.00 €
Cada 25 anys
Reposició
Cada 25 anys
d'impermeabilització
i del paviment
Cada 25 anys

Especialitzat
Especialitzat
Especialitzat

4,299.75 €
6,637.05 €
19,100.00 €
30,036.80 €

Reparació del ferm
local

Cada 8 anys

Especialitzat

600.00 €

Cada 8 anys

Especialitzat

Cada 25 anys

Especialitzat

Desmuntatge d'emboranls
Nous embornals

Segons industrial
especialitzat

303.00 €
1,500.00 €

Especialitzat

Desmuntatge de barrera
Nova barrera muntada

Segons industrial
especialitzat

1,100.00 €
146,174.00 €

Especialitzat

Desmuntatge de barana
Nova barana muntada

Segons industrial
especialitzat

1,100.00 €
48,250.00 €

3,600.00 €
21,000.00 €

Embornals i drenatge

1,803.00 €
Substitució total
barreres
Substitució total
baranes

cada 35 anys

147,274.00 €
cada 35 anys

49,350.00 €

Repintat del pont amb
Cada 15 anys
pintura
anticarbonatació

Especialitzat

Sorrejat dels paraments de
formigó
Aplicació de pintura
anticarbonatació

Segons industrial
especialitzat

45,780.00 €
33,030.00 €
157,620.00 €

Reparació de
rehabilitació

Cada 25 anys

Especialitzat

Saneig dels paraments de
formigó
Aplicació de procediment de
reparació

Segons industrial
especialitzat

4,906.09 €
49,189.50 €
54,095.59 €

TOTAL DE MANTENIMENT ESPECIALITZAT AL LLARG DE LA VIDA ÚTIL (50 ANYS):
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ANNEX NÚM. 3. PATOLOGIES I PROPOSTA DE REPARACIONS
1. INSPECCIONS REALITZADES
Ente març i abril del 2021 es van realitzar dues inspeccions visuals per fer un aixecament de les
patologies. També es disposa d’unes actes d’uns testimonis de formigó del tauler que es van extreure
l’any 2018 amb la resistència a ruptura i la profunditat de la carbonatació.
En l’apèndix 1 de l’annex 2 de comprovacions estructurals es detalla la inspecció realitzada.

o

•

2. PATOLOGIES DETECTADES
Després de les inspeccions realitzades s’han detectat les següents patologies, el detall d’aquestes està
recollit a l’apèndix 1 de l’annex 2:
•

•

•

Hi ha una degradació generalitzada dels paraments laterals de la llosa amb
escrostonaments del formigó; corrosió de les armadures, està especialment afectada
l’armadura transversal perimetral.

o

La llosa del costat Sabadell té nombroses rascades causades per vehicles alts.

Tauler tipus bigues:
o

Hi ha una degradació generalitzada als voladissos laterals amb escrostonaments del
formigó; corrosió de les armadures. També s’aprecien nombroses eflorescències.

o

Hi ha 4 tubs d’embornals fora de servei que es van tapar quan es van ampliar les
voreres de 1,50 o 1,00 m fins a 2,25 m.

o

S’aprecia certa infiltració d’aigua a través de les juntes entre les bigues prefabricades.

•

Les juntes han estat reparades en varis punts, presenten fragilitat, esquerdes i algun
enfonsament. També apareix vegetació entre algunes de les esquerdes.

Paviment de calçada:
o

Hi ha esquarteraments i esquerdes, enfonsaments, creixement de vegetació i pèrdua
de material.

o

No existeix embornals de drenatge en tot el tauler.

Paviment de vorera:
o

Esquerdes, enfonsaments i escrostonaments al formigó.

o

Juntes deteriorades i creixement de vegetació.

o

No tenen pendent transversal ni imposta fet que permet que l’aigua s’escoli pels
paraments laterals del tauler.

Segons els assaigs que es van fer als testimonis del 2018 es detecta un penetració de la carbonatació
de 20 mm de promig, amb algun punt màxim de 30 mm.
També es confirma que la resistència del formigó es correspon amb la indicada al projecte modificat
del pont:
•

Resistència de formigó de llosa > 24 MPa

•

Resistència de formigó de biga > 36 MPa

3. PROPOSTA DE REPARACIONS

Piles:
o

S’observa degradació superficial, amb despreniments de formigó importants i corrosió
de l’armadura en carregadors i fusts.

3.1. REPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

o

En les zones planes dels carregadors sota el taulers de bigues hi ha molta presencia de
coloms, la acumulació d’excrements i de brutícia ha accelerat la corrosió de
l’armadura i l’escrostonament del formigó.

Neteja de la superfície

o
•

•

Tauler tipus llosa:
o

Juntes:
o

•

A jutjar per l'envelliment del formigó del voltant no s'han canviat els neoprens, no es
veuen deteriorats ni desplaçats de la posició original. Possiblement el material està
envellit.

Hi ha creixement de vegetació sobre el carregador i en les juntes entre elements
causada per l’acumulació de brutícia.

Estreps:
o

S’observa degradació del parament frontal a l’estrep del costat Sabadell, amb
despreniments de formigó o apunt de caure i corrosió de l’armadura.

o

Hi ha creixement de vegetació en les juntes entre elements causada per l’acumulació
de brutícia.

Recolzaments:

Annex núm. 3. Patologies i proposta de reparacions

•

Es procedirà a realitzar una neteja general dels paraments vistos de formigó mitjançant sorrejat
amb partícules abrasives inertes.

Restitució de material en els escrostonaments
•

Repicat manual i/o mecànic de superfícies de formigó per eliminar les parts despreses i
demolició de material amb un màxim de 5cm de profunditat, fins 1 cm per darrera de
l'armadura exposada.

•

Sorrejat abrasiu d'armadures exposades en reparació de formigó fins obtenir un grau de neteja
Sa 2 ½ segons la norma ISO 8501-1.

•

Aplicació d'inhibidor de corrosió i pont d'unió cimentós millorat amb resines epoxi en dues
capes i un consum de 4 kg/m2 sobre formigó net i armadures sense òxid.
Pàg. 2

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

•

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà
de 4 cm de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat, respondrà als requisits mínims sol·licitats
per l'EN 1504-3 per als morters estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó
(suport tipus MC 0,40- relació a / c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 MPa després de 28 dies.
L'aplicació haurà de ser efectuada amb el mètode tradicional a paleta, o també per
projecció amb la màquina adequada i deixant acabat remolinat llis. Les superfícies de
formigó, objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar fortament rugoses.

Tractament de i esquerdes fissures
•

Les esquerdes s’obriran i netejaran, es rentaran amb aigua a pressió i es repararan amb
l’aplicació de morter additivat amb resines epoxídiques. En cas de que la fissura continuï cap
endins un cop sanejada la capa exterior s’estudiarà la necessitat de realitzar injeccions de
resines.

Aplicació de pintura anticarbonatació
•

Per evitar la progressió de la carbonatació s’aplicarà una protecció superficial sobre el formigó
mitjançant aplicació 2 capes de pintura mural elàstica de cobertura anticarbonatació, amb
una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior, amb aplicació a màquina o manual,
composta de resines acríliques en dispersió aquosa, protectora del suport de ciment contra els
danys provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2 . Resistent a totes les condicions climàtiques,
al boirum, a les sals de desglaç i als rajos solars. La protecció assegurarà una bona
hidrorrepelencia i una discreta permeabilitat al vapor. La pintura ha de complir els requisits de
la norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2.

Al plànol núm. 4 Reparacions estructurals es descriuen les diferents reparacions previstes per a
cadascuna de les patologies.

4. PROPOSTA DE PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA
Es proposen les següents actuacions amb l’objecte de millorar la protecció de l’estructura:
•

Impermeabilització del tauler per evitar les filtracions d’aigua pel paviment i ferm.

•

Canvi de juntes de dilatació per evitar que s’escoli d’aigua.

•

Instal·lació d’embornals de recollida d’aigües pluvials per evitar la caiguda d’aigua pels
laterals del pont.

•

Canvi de pendent transversal de les voreres per tal d’enviar l’aigua cap als embornals.

•

Millora del trasdós dels estreps amb grava ciment que consolidi la zona alhora que treballa de
llosa de transició per a evitar assentaments i esquerdes del paviment.

•

Construcció d’una cunya de morter per eliminar l’espai on nidifiquen els coloms sobre el
carregador de els piles.
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ANNEX NÚM. 4. ENLLUMENAT

−
−
−

1. INTRODUCCIÓ
El present annex fa referència a la instal·lació d’enllumenat al pont de Montserrat i accessos a
Terrassa.

−

Resolució DGI de 24 de Febrer de 1.983, instal·lacions d’enllaç.
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les normes a considerar especialment són:
MI BT-009
Instal·lacions d’enllumenat públic

Actualment a la zona d’actuació existeix enllumenat públic a la vorera nord de la ctra. de Montcada i
a la rotonda d’accés del costat est del pont amb llumeneres de Leds tipus Novatilu Milan M de 60W 3000K, driver Tridonic, distribució asimètrica col·locades sobre bàculs de 9 m d’alçada.

MI BT-016

Dispositius principals de comandament i protecció.

MI BT-020

Protecció contra sobreintensitats i curts circuits.

En la zona del pont la Inter distancia entre bàculs es d’uns 15 m, a la rotonda d’accés del costat est
del pont hi ha 8 punts de llum i en l’accés oest del pont hi ha tan sols un punt de llum entre el pont i el
carrer Sant Damià separat uns 30 m des de l’últim punt de llum del pont.

MI BT-021

Protecció contra contactes directes i indirectes.

MI BT-039

Posada a Terra.

Es preveu mantenir lluminàries existents de Leds i, a l’accés oest, afegir un nou punt de llum i traslladar
l’existent allargant la canalització i cablejat fins a l’alçada del C/ Sant Damià. També es col·locaran
un parell d’arquetes per a fer les connexions on ara acaba la canalització i al final de la nova
canalització.

2. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
2.1. ABAST DEL PROJECTE
Es mantindrà el la línia actual allargant-la per a donar subministrament al nou punt de llum situat al
C/Sant Damià.
En general s’executaran els següents conceptes:
−
−

Connexió a punt de llum existent.
Línies elèctriques i proteccions.

2.2. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES, NORMATIVA.
La normativa considerada pel disseny i càlcul de la instal·lació, i que haurà d'observar-se per a
l'execució de l'obra, és la següent:
−
−
−
−
−
−
−

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Decret
842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18 de setembre de 2002).
Resolució DGSQI de 17 de Maig de 1.989 per a enllumenat públic.
Resolució MIE DGIIT de 18 de Gener de 1.988, ús de canals de material plàstic.
Resolució DGTSI de 21 de Gener de 1.997, canalitzacions prefabricades d’alumini per a
instal·lacions elèctriques d’enllaç.
Normes Particulars de la empresa subministradora d’energia elèctrica.
Decret DIE 351/1987 de 23 de Novembre de la Generalitat de Catalunya, procediments
administratius.
Ordre DIE de 14 de Maig de 1987 Generalitat de Catalunya, intervenció de les Entitats de
Inspecció i Control.
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Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament de Baixa.
Resolució interpretativa de la MIBT-009. Resolució de 17 de maig de 1998 de la Direcció
General de Seguretat i Qualitat Industrial.
− Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació (Decret 3275/1982 de 12 de novembre de 1982. BOE nº
288 d'1 de desembre de 1982).
− Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia elèctrica
(Decret de 12 de març de 1984. BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Tècniques
Complementaries).
− Normes particulars de la Empresa Subministradora d'energia elèctrica sobre la instal·lació i
muntatge de connexions de servei, línies repartidores, derivacions individuals, comptadors
individuals i centralitzats.
− Normes UNE d'obligat compliment publicades per l'”Instituto de Racionalización y
Normalización”.
− Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07
I les disposicions de la Generalitat de Catalunya.
−
−

Es complirà el Real Decret 2949/1982 de 15 d’octubre on s’aprova el Reglament i normes sobre
Escomeses Elèctriques.
I totes aquelles altres normatives i reglaments que afectin a les instal·lacions a realitzar en el moment
de la seva execució, així com la normativa reglamentària de l'Ajuntament de Barcelona i de la
Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aplicabilitat de la circular 11/88
Tractant-se d’un enllumenament públic constituït per lluminàries suportades per elements metàl·lics
accessibles per a persones no autoritzades, es considera d’aplicació l’article 9 de l’Ordre de 14.5.87,
sol·licitant d’una EIC la comprovació periòdica del manteniment de les condicions de seguretat
adequades.
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2.3. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

3.7. SECCIÓ DELS CABLES

Tot el conjunt d'instal·lacions corresponents a electricitat ha de complir les següents consideracions:

Donat el poc augment de potencia i tenint en compte que la línia original alimentava llumeneres de
150 vsap que han estat substituïdes per llumeneres de Leds de 60 W, s’ha previst la secció mínima de
cable doncs segur que compleix l’especificat en les ITC-BT-07 i ITC-BT-09 en el sentit que no es
superaran les intensitats admissibles ni caiguda de tensió del 3 %.

−
−
−

−

L'energia és subministrada en forma de corrent trifàsic a 380/220 V.
La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3%.
En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en
qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació.
La instal·lació de posada a terra seguirà l’esquema TT.

3. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT
3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
La actuació consisteix en la instal·lació d’un punt de llum i el trasllat d’un altre a la vorera nord entre el
pont de Montserrat i el carrer Sant Damià a l’oest de la actuació
Cada punt de llum esta compost per
•

1 llumeneres de Leds tipus Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic, distribució
asimètrica

•

1 Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de
sortint,

3.2. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
El subministrament elèctric es farà prolongant la línia existent al llarg de la vorera nord de la ctra de
Montcada que prové del quadre 45-08.

3.3. AUGMENT DE POTÈNCIA
L’increment de la potència total prevista per l’enllumenament públic serà de 60 W

3.4. REPARTIMENT DE CADA LÍNEA
La línia projectada és trifàsica i s’aniran alternant les llumeneres entre fases i neutre per tal de
minimitzar una possible falla en una de les fases.

3.5. ESTESA DE TUBS
Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de PE de doble paret i estarà
senyalitzat mitjançant cinta tal i com estableix la normativa.

La secció mínima serà de 2,5 mm² a l'interior de braços i columnes i una secció mínima de 6 mm2 amb
cable armat RVFV 0.6/1kV a les canalitzacions soterrades.

3.8. CANALITZACIONS
Les noves instal·lacions elèctriques seran soterrada amb un tubular de doble capa: corrugat en
l’exterior i llis en l’interior de Polietilè d’alta densitat flexible. En les canalitzacions sota vorera s’adopta la
solució de canalització amb 1 tub de PE doble paret corrugat exterior de DN 110 mm. En voreres la
cota superior del corrugat no serà inferior a 45 cm respecte la cota d’acabat de vorera.
Sobre aquests tubs es disposarà sorra fina i làmina de plàstic d’avis. Quan els tubs hagin de creuar
carrers els tubulars es protegiran amb formigó HM-15.
S’instal·laran les arquetes indicades als plànols. Les arquetes compliran amb les condicions indicades
al REBT i seran estanques. Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma
EN-124, amb la inscripció “Enllumenat públic” o “EP” amb tancament hidràulic classe B-125 per
voreres.
Les canalitzacions per a creuaments de calçada els tubulars seran de 110m de diàmetre exterior i
amb un tub de reserva.
Les derivacions i empalmes i connexions dels circuits elèctrics del Quadre Elèctric de Distribució i
Protecció s’efectuaran dins de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions.
No podran distribuir-se per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents. Els diferents circuits
que parteixen del quadre aniran correctament identificats amb etiquetes als cables. Els diferents
conductors s'identificaran de la següent manera:
− Color groc-verd: conductor de protecció.
− Color blau: conductor neutre.
− Color negre, marró i gris: conductor de fase.
La separació en paral·lelismes i creuaments de la canalització elèctrica de la resta estarà d’acord al
REBT i a la normativa de la Companyia Elèctrica Subministradora.

3.6. ESTESA DE CABLES
L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de colzes i torçades. Els cables que es
col·loquin dins dels tubs s'enfilaran per aquests mitjançant guia d'acer, que es subjectarà descobrint el
coure, establint un lligam ferm per a arrossegar-lo mecànicament.
S'evitaran, en tot cas, els fregaments, traccions exagerades i corbes de radi inferior a 6 vegades el
diàmetre exterior del conducte.
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4. PROTECCIONS
4.1. PROTECCIÓ DELS PUNTS DE LLUM
A cada punt de llum, s’instal·larà una protecció per fusibles, col·locats en un cofret estanc que
permeti el tall omnipolar a fi de garantir l’absència de tensió en les operacions de manteniment.
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4.2. SISTEMA DE PROTECCIÓ
S’adoptaran els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones, aparells i
instal·lacions:
−

−

−

Protecció contra sobreintensitats: Es realitza mitjançant la instal·lació d’interruptors magneto
tèrmics, a l’origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui convenient. Aquests
tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre d'aquestes proteccions serà
l'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, aparells i instal·lacions. El
dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les intensitats màximes admissibles, les
quals es troben a les taules del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses,
utilitzant interruptors diferencials. Al Quadre Elèctric de Distribució i Protecció la sensibilitat
d'aquests interruptors serà de 30mA per als diferents circuits.
Protecció contra contactes directes: Allunyament de les parts actives de la instal·lació.

humit). Al existir una protecció diferencial, la màxima corrent de defecte possible serà de 300 mA., el
que ens exigeix una resistència de terra RT màxima de 30 
Aquests valors no són superiors a la RT màxima indicada a la Resolució 17-5-89 DGSQI 2.a.- que exigeix
una condició de terra màxima de RT = 50 .
No obstant aquestes indicacions, i en previsió del deteriorament que pugui patir la instal·lació amb el
pas del temps, el valor màxim permès per a la Resistència de Terra serà de 20 .
La resistència a terra del conductor nu soterrat es:

RT = (2 ) / L

on

4.3. PRESA DE TERRA
La posada a terra té per objecte, principalment, crear una xarxa equipotencial per a limitar la tensió
que amb respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar
l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.

RT : Resistència a terra en 

Els circuits de terra no s'interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. Quan per l'obra sigui
necessari la instal·lació de transformadors, cap elèctrode de placa se situarà a menys de 20 m de
l'elèctrode de connexió a terra d'aquest.

L : Llargada del conductor soterrat en m.

Les connexions en l’anell es faran a través de punts de connexió ubicats en tronetes registrables per a
la comprovació de l’estat de la unió i l’amidament, si fos necessari, dels valors de la resistència.

 : Resistivitat del terreny en ·m.

En el nostre cas, adoptem  = 500 /m. corresponent amb terreny de sorra argilosa.
Per aconseguir una resistència de terra inferior a 20 , la llargada mínima de cable a soterrar serà:

Es connectarà a terra l’armari del quadre elèctric el qual haurà de disposar d'una barra col·lectora de
terra. Per a la connexió a terra de la instal·lació s’ha previst la connexió de cada a un cable de coure
nu de 35 mm2 de secció en contacte directe amb el terreny formant un únic elèctrode de connexió a
terra.

En el nostre cas:

S’ha d’indicar que qualsevol element metàl·lic situat a una distància inferior a 2,5 m d’algun dels
suports de la instal·lació haurà de ser connectat de forma segura i efectiva a l’indicat elèctrode de
connexió a terra (barreres, baranes..).

La instal·lació soterrada que es preveu instal·lar junta amb la total de la linia, supera aquesta llargada,
però per major seguretat, s’instal·larà una placa a cada punt de llum.

Els elements de la xarxa de terres tindran les següents característiques:

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

a) Conductors de protecció. S = 2,5 mm2
b) Línia principal de terra.

S = 35 mm2

c) Línia d’enllaç amb terra.

S = 35 mm2

L = ( 2 ·  ) / RT

L = ( 2 · 500 ) / 20 = 50 m

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió.

4.5. PROVES
Abans de la posada en marxa de la instal·lació es realitzaran les següents proves:

4.4. RESISTÈNCIA DE TERRA
Segons les prescripcions de la ITC-BT 18, han de garantir-se per a tot tipus d’instal·lació, que qualsevol
massa no pugui donar una tensió de contacte superior a 24 V (poden donar-se les condicions de local
Annex núm. 4. Enllumenat

−
−
−

Mesura d'aïllament i rigidesa dielèctrica.
Mesura de la resistència de terra (des de cada receptor connectat aquesta).
Mesures de fuites per cada un dels diferencials de la instal·lació.
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5. PLA DE MANTENIMENT
Tenint en compte la situació de la instal·lació, el manteniment adoptat és el següent:
−
−
−
−
−
−

Visites periòdiques al quadre de control, comprovant els paràmetres de la instal·lació.
Neteja de les llumeneres cada any i mig.
Pintura de suports cada 10 anys
Canvi d’equips auxiliars i reposició làmpades esgotades
Comprovació de terres i aïllament cada any
Inspecció E.C.A. cada 2 anys.
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ANNEX NÚM. 5. SERVEIS AFECTATS
1. INTRODUCCIÓ
El present Annex té per objecte recopilar la informació dels serveis existents per a que siguin tingut en
compte a l’hora de executar les obres així com definir i valorar les afectacions necessàries per
l’execució de les obres.
Per a l’obtenció de la informació sobre els serveis existents s’han contractat el serveis associats a la
plataforma Acefat/ewise. Tractant-se d’una zona urbana fortament consolidada, s’ha mantingut
contactes amb l’Ajuntament de Terrassa i les seves respectives companyies de serveis.

•

Millora de la recollida d’aigües pluvials instal·lant d'elements de drenatge i conducció de les
aigües captades fins a la xarxa de drenatge existent.

•

Actualització de l’enllumenat existent, instal·lació d’un nou punt de llum i el trasllat d’un altre.

•

Senyalització horitzontal i vertical.

•

Senyalització provisional per a l'ordenació del trànsit durant les obres.

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS

A l’apèndix núm. 2 del present annex es recull tota la informació proporcionada.

De la fase prèvia de recollida d’informació s’han detectat a la zona de l’obra els següents serveis
existents que es descriuen a continuació i que també han estat grafiats als plànols corresponents de
Serveis Afectats dins dels plànols generals del projecte i del present annex.

Amb la informació obtinguda s’ha realitzat una visita in-situ el més exhaustiva possible per corroborar i
verificar la informació.

Endesa

S’ha previst una partida pressupostaria d’execució de cates per a localització de serveis amb
l’objecte de obtindré la situació exacte del les canalitzacions.

No existeix cap línia que creui pel tauler del pont. Al marge dret de la Riera de les Arenes hi ha una
línia aèria de AT.
Aigua Municipal de Terrassa

El present projecte defineix les obres necessàries per a executar les actuacions necessàries per a
garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa.

No existeix cap canonada d’aigua que creui pel tauler del pont. Al carrer Sant Damià existeixen una
canonada a cada vorera. La del costat est creua la Ctra. de Moncada i segueix per la vorera oest del
carrer de Segura. També existeix una canonada que va per la vorera més propera a la ¨Riera de les
Arenes al marge esquerre del riu.

Aquestes obres inclouen:

Clavagueram

Actuacions executades des de la sota del tauler del pont

Existeix les següents canonades:

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES

•

Reparació del formigó de l'estructura.

•

Dos canonades en alta al costat oest de l’Avinguda del Vallès.

•

Senyalització provisional per a l'ordenació del trànsit durant les obres.

•

Una canonades de la xarxa Aquatec a ambdós costats de l’Avinguda del Vallès.

•

Una canonada de la xarxa Aquatec a la vorera nord de la ctra. de Montcada abans d’arribar
al pont fins el carrer Sant Damià des d’on baixa pel terraplè fins el col·lector del costat oest de
l’Avinguda del Vallès

•

Una canonada de la xarxa Aquatec que baixa des del carrer Badajoz, creua per l’interior de
la Rotonda del costat est del Pont de Montserrat fins a connectar amb el col·lector existent al
costat est de l’Av. Del Vallès.

Actuacions executades des de la sobre del tauler del pont
•

Substitució de barrera-barana actual situada als extrems exteriors de les voreres d’ambdós
costats del pont per una barrera de caràcter més urbà al costat interior de les voreres i una
barana al costat exterior millorant la seguretat de vianants i mantenint la dels vehicles. Per a
l’execució de l’ancoratge de la nova barrera serà necessari l’enderroc parcial de la part
interior de les voreres.

•

Substitució de juntes de dilatació i impermeabilització del tauler del pont.

Telecomunicacions

•

Reurbanització del la carretera de Montcada en l’àmbit de la actuació modificant
lleugerament l’amplada de les voreres del vial dins el pont i perllongant la del costat sud fins a
la nova parada d’autobús. Les tasques a realitzar són de pavimentació, estesa de capa de
trànsit a la zona, la reposició de la senyalització horitzontal.

Existeixen 6 tubs de Uralita que pesen soterrats per la vorera nord del pont.
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Existeix també una canalització soterrada amb 2 tritubs per la vorera nord del pont amb línies de Fibra
Òptica. Al costat oest, un cop fora del pont, existeix una arqueta de 40X40 des d’on la canalització es
bifurca en dos; la primera creua la ctra. i segueix per la vorera del costat sud en direcció cap el centre
de la població i l’altre segueix pel descampat adjacent a la vorera fins arribar a una nova arqueta
Pàg. 2
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grafiada amb Orange que connecta amb la cambra de telefònica situada en el descampat entre
l’Av. Del Vallés i el C/St. Damià.
Es detecta dos línies amb cable de FO al llarg de tota la canalització de tritubs.
El cable que va des de la cambra de telefònica fins l’arqueta de 40 x40, que creua la ctra i segueix
pel costat sud en direcció al centre es de la companyia Orange.
El cable que passa per el pont fins l’arqueta de 40 x40, que creua la ctra i segueix pel costat sud en
direcció al centre es de l’Ajuntament de Terrassa.

Nedgia
Existeixen 2 canonades de Gas penjades del tauler del Pont. La del costat nord és de pressió Mitja B
d’acer de 8”, en arribar a ambos estreps creua adossada al parament vertical del mateixos i en el cas
del costat oest baixa fins la vorera de l’Avinguda de Vallès per on continua soterrada. La del costat
nord és de pressió Alta B d’acer de 12”.
Enllumenat públic
Existeix una línia d’enllumenat públic que passa per la vorera del costat nord del pont i subministra
energia als bàculs existents a la mateixa vorera del pont.

4. AFECTACIONS
Donada la tipologia de l’obra on serà necessari l’enderroc parcial de la part interior de les voreres
s’afectarà les canalitzacions que passin per aquesta zona. A la vorera sud no hi passa cap servei
mentre que a la nord hi ha la canalització de 2 tritubs de Telecomunicacions, la canalització amb 6
tubs d’uralita de Telefònica, i la canalització d’enllumenat.

Això suposa restituir el cable de FO per la vorera sud abans que estigui finalitzada la canalització final
per aquesta amb un únic tub de PEAD de 40 arrambat al costat exterior de la vorera i recobert amb
formigó en massa HM-20 per protegir-lo del trànsit.

Es realitzaran cales per conèixer exactament la distribució dels serveis existents a la vorera nord.
Es preveu que la única afecció sigui la canalització dels 2 tritub amb línies de Fibra Òptica de la vorera
nord allà on coincideixi amb la fonamentació per a l’ancoratge de la nova barrera de la vorera nord.
L’espai que quedarà en la vorera nord després d’executar la fonamentació de la nova barrera estarà
ocupat per l’actual canalització de 6 tubs de Telefónica i el Tub d’enllumenat. S’ha previs reubicar la
canalització afectada amb 3 tritubs traslladant-la a la vorera del costat sud.
En concret es situarà a l’espai situat entre la fonamentació de la nova barrera i els quatre tubs sense
serveis existents ubicats al extrem exterior de la vorera. En aquest espai també s’ha previst instal·lar 3
tubs de PE110 com a previsió de pas de futures instal·lacions.
Durant l’execució de l’obra esta previst deixar un carril per a pas de vehicles i una zona habilitada pel
pas de vianants que s’aniran desplaçant en les successives fases per els diferents costats del pont. Per
a poder accedir a la zona central del pont serà necessari que en la primera fase, abans de l’execució
de les noves barreres, s’adapti una de les voreres per a que hi passin per sobre els vehicles; s’ha previst
fer-ho per la vorera sud donat que per aquesta no hi ha serveis actius.

Per altra banda no es modifica la traça ni les rasants de cap vial pel que no està previs cap
sobrecarrega ni punxonaments sobre línies i canonades existents.
Durant l’enderroc dels paviments i vorades de les voreres es tindrà que anar amb cura donat que
s’executaran en presencia de serveis actius que no es preveu substituir.
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Abans de l’inici de les obres es tindrà que contactar amb les companyies que tinguin presencia de
serveis a la zona.

5. VALORACIÓ DE LES REPOSICIONS
L’obra mecànica de la reposició s’ha consensuat amb l’Ajuntament de Terrassa i puja a la quantitat
de 3.361,24 €. Aquest import s’inclou de forma justificada dins del pressupost general del projecte
segons les partides a executar.
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APÈNDIX NÚM. 1. PLÀNOLS DE SERVEIS

APÈNDIX NÚM. 2. INFORMACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS
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•

Substitució de barrera-barana actual situada als extrems exteriors de les voreres d’ambdós
costats del pont per una barrera de caràcter més urbà al costat interior de les voreres i una
barana al costat exterior millorant la seguretat de vianants i mantenint la dels vehicles. Es
col·locarà una barana provisional d’obra. Per a l’execució de l’ancoratge de la nova barrera
serà necessari l’enderroc parcial de la part interior de les voreres.

•

Trasllat de servei de la canalització de telecomunicacions existent de 2 tritubs de PEAD40 amb
línia de Fibra Òptica de la vorera nord a la sud i instal·lació de canalització en previsió de futurs
serveis amb 3 tubs de PE110 també a la vorera sud.

•

Substitució de juntes de dilatació i impermeabilització de tota la superfície de la llosa del pont.

•

Reforç del trasdós dels estreps amb cunya de transició de grava-ciment.

•

Reurbanització del la carretera de Montcada en l’àmbit de la actuació modificant
lleugerament l’amplada de les voreres del vial dins el pont i perllongant la del costat sud fins a
la nova parada d’autobús. Les tasques a realitzar són de pavimentació, estesa de ferms, la
reposició de la senyalització horitzontal i vertical.

•

Millora de la recollida d’aigües pluvials instal·lant d'elements de drenatge i conducció de les
aigües captades fins a la xarxa de drenatge existent o a la riera. També s’instal·laran embornals
en els punts baixos causats per els nous passos de vianants sobreelevetas respecte a la
calçada.

•

Enllumenat: instal·lació d’un nou punt de llum i el trasllat d’un altre existent.

•

Trasllat d’arbres i a condicionament de xarxa de reg existent.

1. INTRODUCCIÓ
En acompliment del Programa de Treballs i Termini de garantia de l’article 132 del Reglament general
de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/247/UE, de 26 de febrer del 2014 es realitza
l’estudi de l’Organització i desenvolupament de la obra per a la realització de la totalitat de les obres
contingudes en aquest projecte.

2. FASES D’EXECUCIÓ PROPOSADES
Es proposen dos grans grups d’actuació: la part de l’estructura i la de la superestructura

2.1. ESTRUCTURA. ACTUACIONS DES DE LA SOTA EL TAULER DEL PONT
L’actuació de la reparació del formigó de l’estructura es fa des de la llera del riu en la part central del
tauler amb bigues i des de els dos costats de l’Av del Vallès en la zona de tauler amb llosa.
Les actuacions a fer són:
•

Reparació d’estructures de formigó:
Neteja
Reparació de fissures
Restitució de material en els escrostonaments
Tractament de carbonatacions
Es protegirà amb lones tant la llera de riu com els vials.

•

Instal·lació de xarxa tipus mosquitera com a protecció en front els coloms

•

Instal·lació de pòrtics de limitació de gàlib de pas per evitar rascades a l’estructura en la llosa
en el costat est de l’Av. del Vallés.

•

Millora del terraplè entre la rotonda de l’accés est al pont i l’Av. del Vallés.

La actuació prevista pel conjunt de l’actuació és de dos mesos

2.2. SUPERESTRUCTURA. ACTUACIONS DES DE LA SOBRE EL TAULER DEL PONT
Les actuacions a fer són:

Es proposa l’organització de les tasques amb les següents fases d’obra
Fase 1:Tall del carril de circulació sud sobre el pont. Pas de vianants per vorera nord
•

Fresat i acondicionament de la vorera sud per habilitar pas de vehicles. Les canalitzacions de
la vorera sud no estan en us, així que no es poden malmetre els serveis pel pas de vehicle.
L’únic servei que s’hi passarà serà un tub de 4 cm de F.O. de l’Ajuntament que anirà en una
microrasa de 10 cm i tapada em morter.

•

Reposició de Fibra Òptica pel costat sud

Fase 2: Tall del carril de circulació nord. Pas de vianants per centre del pont
•

Execució de vorera nord
Desmuntatge de barrera existent
Fresat de paviment de formigó de la vorera

•

Enderrocs de vorades, rigoles, voreres i paviments.

Enderroc parcial de vorera per a execució de fonamentació de nova barrera

•

Fresats de ferms i paviments.

Execució de fonamentació i col·locació de barrera
Col·locació de barana
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Execució d’enllumenat

Estesa de capa de trànsit

Pavimentació vorera

Substitució de junta de dilatació

Fase 3: Pas de vianants per la nova vorera nord
•

Pintat senyalització horitzontal i col·locació de senyalització vertical

Execució de calçada nord
Fresat de paviment de la zona nord i central del calçada

La duració prevista pel conjunt de l’actuació és de 4 mesos.

Execució d’embornals

3. AFECCIONS AL TRÀNSIT

Impermeabilització de tauler
Estesa de capa base de paviment amb formació de pendents amb formigó lleuger

A l’apèndix 1 del present annex s’han grafiat la proposta dels desviaments de trànsit necessaris per a
l’execució de l’obra

Execució cunya de transició amb grava-ciment

3.1. ESTRUCTURA

Estesa de capa de trànsit

Per a fer aquestes actuacions des de l’Av. Del Vallès serà necessari el tall de tots o part des carrils de
circulació:

Substitució de junta de dilatació
Pintat senyalització horitzontal i col·locació de senyalització vertical

Costat est:
Al costat est de l’Av. De Vallès hi ha dos carrils de circulació, un per a cada sentit.

Fase 4: Tall de carril de circulació sud. Pas de vianants per la nova vorera nord
•

Execució de vorera sud
Desmuntatge de barrera existent
Fresat de paviment de formigó de la vorera
Enderroc parcial de vorera per a execució de fonamentació de nova barrera
Execució de fonamentació i col·locació de barrera
Col·locació de barana
Col·locació de canalitzacions de servei
Trasllat d’arbres i a condicionament de xarxa de reg existent

•

Execució de calçada sud
Fresat de paviment de la zona sud de la calçada
Execució d’embornals
Impermeabilització de la resta de tauler
Estesa de capa base de paviment amb formació de pendents amb formigó lleuger

S’hauran de tallar puntualment els dos carrils de circulació (ambdós sentits) durant 2 setmanes.
Costat Oest
Al costat oest de l’Av. De Vallès i a tres carrils de circulació, un en sentit sud i dos en sentit nord.
S’hauran de tallar puntualment dos dels carrils de circulació (el de sentit sud i un dels de sentit nord).
L’actuació es farà en dos fases habilitant per a cadascuna d’elles un carril de circulació en un costat
o l’altre de la calçada. La duració prevista d’aquest tall és de dues setmanes, la mitat per a cada
fase.

3.2. SUPERESTRUCTURA
La ctra. de Moncada en la zona de l’actuació sobre el Pont de Montserrat te 2 carrils de circulació, un
en cada sentit.
Per a fer aquestes actuacions serà necessari tallar un dels carrils de circulació. Els tall de carril es pot fer
donant pas alternatius de sentits amb semaforització o be tallant un dels sentits de circulació. Es
recomana tallar un dels sentits de circulació per evitar posar un semàfor a la rotonda que provoqui
aglomeracions.
Així doncs es proposa tallar el sentit de circulació oest d’entrada per a facilitar la sortida cap a
l’hospital.
L’actuació es farà en tres fases de desviaments:

Execució cunya de transició amb grava-ciment
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1- Tall de carril sud per habilitar vorera per a pas de vehicles. Duració prevista és de l’ordre de
mig mes.

Aquest import s’inclou com a partida alçada d’abonament íntegre dins del pressupost general de
cada fase d’obra.

2- Tall del carril nord i centre del pont. Duració prevista és de l’ordre de 2 mesos.
3- Tall del carril sud. Duració prevista és de l’ordre de d’un mes i mig

4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA
La senyalització d’obres té com a objecte informar a l’usuari de la presència de les obres, ordenar la
circulació en la zona afectada per elles i modificar el seu comportament, adaptant-ho a la situació no
habitual representada per les obres i les seves circumstàncies específiques.
La solució a cada cas depèn del tipus de via, de la intensitat i velocitat de la circulació, visibilitat
disponible, importància de l’ocupació de la plataforma, duració de l’ocupació i perillositat que
revesteix la presència de l’obra en cas que un vehicle envaeixi la zona a ella reservada.
En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació que pot consistir en un
itinerari alternatiu per a la totalitat o part de la circulació, la limitació de la velocitat, la prohibició
d’avançament, el tancament d’un o més carrils a la circulació, l’establiment de desviaments
provisionals, l’establiment d’un únic sentiu alternatiu, la senyalització relacionada amb l’ordenació
adoptada i un abalisament que destaqui l’anterior, així com els límits de l’obra.
Amb la finalitat d’aconseguir l’adequat compliment dels usuaris, la senyalització i el abalisament han
d’estar justificats i ser creïbles sense resultar excessius, seguir l’evolució de l’obra en l’espai i el temps i
desaparèixer tan aviat com deixin d’ésser imprescindibles.
És necessari senyalitzar convenientment aquells obstacles ocasionats per les obres vials, tan durant el
dia com durant les hores nocturnes, havent-se de retirar aquesta senyalització tan aviat com
desaparegui el motiu que ha causat la seva disposició.
En allò referent a les obres que afecten a vies públiques, en el cas que les mateixes siguin executades
per contracta, el contractista, sense perjudici que sobre el particular ordeni la direcció de l’obra, serà
el responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en matèria de senyalització d’obra.
Els desviaments recollits en aquest annex s’han consensuat amb el personal de mobilitat de
l’Ajuntament. Els desviaments fixes o mòbils a realitzar a l'obra s'hauran de revisar prèviament amb
l'administració titular de la via, i la Direcció d'Obra. En cap cas l'execució de desviaments addicionals
i/o diferents als recollits en projecte, ni el horari en que es realitzin, suposaran un major cost econòmic
de l'obra, ni podrà suposar un augment de termini.

5. ESTIMACIÓ ECÒNOMICA
La valoració del cost d’execució material destinat a la seguretat vial durant la duració de les obres
s’estima en 50.745,61 €, 28.980,30 € per a la fase de l’estructura i 21.765,31 € per a la fase de la
superestructura.
Al final del present annex s’adjunta el pressupost detallat.
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PLÀNOLS

PRESSUPOST

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Pàg.:

HB2C1000

UA
m

Num. Text

PRESSUPOST SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
FASE AV VALLÉS EST

8

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

INCLÓS RESPOSICIÓ

[D]

6,000

[E]

[F]

2,000

GBB1U950

u

4

GBB1U100

u

TOTAL

GBB1U010

u

Fórmula

GBBZU001

u

GBB1Z052

ud

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

ud

2

8,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

4,000

1

4,000 C#*D#*E#*F#

01
02

HB2C1000

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

m

[C]

[D]

[E]

[F]

TRASLLAT CANVI COSTAT

HBC1GFJ1

u

Num. Text

8,000

2,000

TOTAL

[F]

1

[C]

[D]

[E]

[F]

GBB1U100

u

200,000

TOTAL

Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#
200,000

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
[C]

[D]

10,000

[E]

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#

200,000

Tipus

INCLÓS RESPOSICIÓ

TOTAL

Trasllat barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey
Tipus

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a 4 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció
d'obra, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

[E]

200,000

HB2CZ002

24,000

PRESSUPOST SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
FASE AV VALLÉS OEST

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

2,000

Num. Text

Fórmula

TOTAL

2,000

TOTAL AMIDAMENT

4
Num. Text

[F]

2

Num. Text

2,000

TOTAL

[E]

1

NUM. CODI

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GBB1Z051

[D]

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a 2,5 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció
d'obra, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

1

7

[C]

2,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

14,000

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
Tipus

OBRA
CAPÍTOL

1

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

1

6

[F]

4,000

12,000

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE

[E]

10,000

1

5

[D]

2

Num. Text

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o
col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris per a la realització de les operacions
projectades segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE

[C]

1

20,000

12,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
9

2

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical d'obra, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

u

Fórmula

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBC1GFJ1

G21BZ002

Pàg.:

Num. Text

DESCRIPCIÓ

1

2

AMIDAMENTS

1

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

2,000 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

2,000

2,000
5

EUR

GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
EUR

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

3

Pàg.:
210,000 C#*D#*E#*F#

210,000

1

AMIDAMENT DIRECTE

2,000
TOTAL AMIDAMENT

6

GBB1Z052

ud

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a 2,5 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció
d'obra, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

7

GBB1Z051

TOTAL

HB2CZ002

m

Num. Text

Fórmula

1

Tipus

TRASLLAT INICIS CANVI COSTAT

HBC1GFJ1

u

Num. Text
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

8

GBB1U951

G21BZ002

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

2,000

2

4,000

[D]

[E]

[F]

2,000

[C]

[D]

10,000

GBB1U950

u

5

GBB1U100

u

6

GBB1U010

u

[F]

Fórmula

GBB1Z052

ud

Num. Text

4,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

HB2C1000

m

2,000

TOTAL

Fórmula

7,000

8,000

PRESSUPOST SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
FASE CTRA.MONTCADA

GBB1Z051

ud

Num. Text

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a 4 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció
d'obra, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ
2,000

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
9

Num. Text

2,000

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1

2,000

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a 2,5 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció
d'obra, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

1

UA

20,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

1

8

NUM. CODI

Fórmula

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

TOTAL AMIDAMENT

01
03

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

120,000

20,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
7

Fórmula

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o
col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris per a la realització de les operacions
projectades segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra

6,000

TOTAL

[E]

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

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

Tipus

INCLÓS RESPOSICIÓ

Fórmula

2

Num. Text

4

TOTAL

120,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

2,000 C#*D#*E#*F#

u

[F]

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

2,000

TOTAL

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

TOTAL AMIDAMENT

[D]

60,000

1,000

1

GBBZU001

1

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical d'obra, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text

10

Fórmula

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació de dos carrils, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o
col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris per a la realització de les operacions
projectades segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i l'aprovació de la Direcció de
l'Obra

u

AMIDAMENT DIRECTE
9

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

210,000

Trasllat barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey

1,000

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a 4 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció
d'obra, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

ud

2

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

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
EUR

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

2,000

7,000

14,000 C#*D#*E#*F#

2

2,000

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

G21BZ002

Num. Text

u

5

22,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical d'obra, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

2

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13,000

EUR

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

CAPÍTOL

01

FASE AV VALLÉS EST

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HB2C1000

m

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

52,02

20,000

1.040,40

2

HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

27,94

12,000

335,28

3

GBB1U950

u

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un
carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o col·locació
de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals,
panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament,
barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris
per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i
l'aprovació de la Direcció de l'Obra (P - 4)

885,49

2,000

1.770,98

4

GBB1U100

u

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 3)

47,63

2,000

95,26

5

GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 2)

60,91

2,000

121,82

6

GBB1Z052

ud

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a
2,5 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció d'obra,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 7)

370,50

8,000

2.964,00

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a
4 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció d'obra,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 6)

579,66

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
d'obra, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 1)

21,65

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 - 8)

62,29

7

8

9

GBB1Z051

G21BZ002

GBBZU001

TOTAL

ud

u

u

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

02

FASE AV VALLÉS OEST

NUM. CODI

14,000

24,000

UA

DESCRIPCIÓ

GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 2)

60,91

2,000

121,82

6

GBB1Z052

ud

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a
2,5 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció d'obra,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 7)

370,50

1,000

370,50

7

GBB1Z051

ud

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a
4 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció d'obra,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 6)

579,66

1,000

579,66

8

GBB1U951

u

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació de
dos carrils, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o
col·locació de plaques, panells, adhesius reflectants i fites,
incloent senyals, panells direccionals, cons i fites reflectants
d'abalisament, barreres de seguretat i tots els materials i elements
necessaris per a la realització de les operacions projectades
segons la normativa vigent, amb l'autorització dels organismes
competents i l'aprovació de la Direcció de l'Obra (P - 5)

1.060,46

2,000

2.120,92

9

G21BZ002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
d'obra, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 1)

21,65

6,000

129,90

10 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 - 8)

62,29

8,000

498,32

CAPÍTOL

19.695,18

01.02

1.159,32

303,10

1.494,96

OBRA

01

PRESSUPOST SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

CAPÍTOL

03

FASE CTRA.MONTCADA

NUM. CODI

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HB2C1000

m

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

52,02

200,000

10.404,00

2

HB2CZ002

m

Trasllat barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey (P - 10)

24,08

200,000

4.816,00

3

HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

27,94

20,000

558,80

4

GBB1U100

u

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 3)

47,63

2,000

95,26

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HB2C1000

m

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New
Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 9)

52,02

210,000

10.924,20

2

HB2CZ002

m

Trasllat barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey (P - 10)

24,08

120,000

2.889,60

3

HBC1GFJ1

u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

27,94

20,000

558,80

4

GBB1U950

u

Senyalització completa per a restricció de pas amb ocupació d'un
carril, en qualsevol tipus de calçada, per a retirada i/o col·locació
de plaques, panells, adhesius reflectants i fites, incloent senyals,
panells direccionals, cons i fites reflectants d'abalisament,
barreres de seguretat i tots els materials i elements necessaris
per a la realització de les operacions projectades segons la
normativa vigent, amb l'autorització dels organismes competents i
l'aprovació de la Direcció de l'Obra (P - 4)

885,49

2,000

1.770,98

5

GBB1U100

u

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 3)

47,63

2,000

95,26

6

GBB1U010

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 2)

60,91

2,000

121,82

7

GBB1Z052

ud

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a
2,5 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció d'obra,

370,50

7,000

2.593,50

9.285,12

01.01

CAPÍTOL

5

TOTAL
2,000

Pàg.: 2

EUR

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

PRESSUPOST

Pàg.: 3
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 7)

8

GBB1Z051

ud

Cartell d'orientació per a senyalització desviament de trànsit fins a
4 m2 personalitzat segons instruccions de la Direcció d'obra,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 6)

579,66

2,000

1.159,32

9

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 - 8)

62,29

22,000

1.370,38

10 G21BZ002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
d'obra, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 1)

21,65

13,000

281,45

TOTAL

CAPÍTOL

01.03

21.765,31

EUR

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

1

01.01
01.02
01.03
01

FASE Av VALLÉS EST
FASE Av VALLÉS OEST
FASE CTRA.MONTCADA
Pressupost SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

9.285,12
19.695,18
21.765,31
50.745,61
50.745,61

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

50.745,61
50.745,61

EUR

ANNEX NÚM. 7

PLA DE TREBALLS
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ANNEX NÚM. 8

CONTROL DE QUALITAT

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 8. CONTROL DE QUALITAT

ÍNDEX
1.

MEMÒRIA .................................................................................................................................................... 2

2.

LLISTATS ..................................................................................................................................................... 2
2.1. Llistat del Pla d’Assaigs ............................................................................................................................. 2
2.2. Llistat Resum del Pla d’Assaigs ................................................................................................................. 2
2.3. Llistat Pressupost del Pla d’Assaigs ........................................................................................................... 2
2.4. Llistat Resum Pressupost del Pla d’Assaigs ............................................................................................... 2

Apèndix 1. Pla d’assaigs

Annex núm. 8. Control de Qualitat

Pàg. 1

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 8. CONTROL DE QUALITAT

2.2. Llistat Resum del Pla d’Assaigs
Veure Apèndix 1. Pla d’Assaigs

1. MEMÒRIA
Aquí es defineixen tots els assaigs i controls que cal realitzar sobre els materials a emprar i sobre
l’execució de les partides en l’obra esmentada.
Aquest Pla s’ha fet recolzant-se en el programa de l’ITEC “TCQ2000”.

2.3. Llistat Pressupost del Pla d’Assaigs
Veure Apèndix 1. Pla d’Assaigs
2.4. Llistat Resum Pressupost del Pla d’Assaigs
Veure Apèndix 1. Pla d’Assaigs

L’associació de partides del Pla de Control de Qualitat té la intenció manifesta de cobrir totes les
relacions entre les diferents famílies i els àmbits de control.
El tipus de càlcul és per activitats.
Per l’elaboració del Pla de Control de Qualitat s’han fet servir el Banc de Criteris d’Obra Civil, de
INFRAESTRUCTURES.CAT.
FASE1: ESTRUCTURA
El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ................................... 4.001,89 €
El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de ................................................. 285.567,44 €
% import qualitat respecte del total del projecte ................................................................. 1,40 %
FASE2: SUPERESTRUCTURA
El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ................................... 8.711,03 €
El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de ................................................. 605.881,16 €
% import qualitat respecte del total del projecte ................................................................. 1,44 %
TOTAL
El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ................................. 12.712,92 €
El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de ............................................ 891.448,60,16 €
% import qualitat respecte del total del projecte ................................................................. 1,44 %
Com el PEC sense IVA del Control de Qualitat és inferior al 1,5 % del PEC sense IVA de projecte, aquest
anirà a càrrec del contractista dons en els preus de les partides del projecte està inclosa la part
proporcional de control de qualitat fins aquest tant per cent.
En aquest pla de control de qualitat es defineixen tots els assaigs i controls que cal realitzar sobre els
materials a emprar i sobre l’execució de les partides en l’obra esmentada.

2. LLISTATS
2.1. Llistat del Pla d’Assaigs
El llistat complert del Pla d’Assaig de la Qualitat s’inclou únicament en format PDF.
Veure Apèndix 1. Pla d’Assaigs

Annex núm. 8. Control de Qualitat

Pàg. 2

APÈNDIX 1: PLA D’ASSAIGS

LLISTAT DE PLA D’ASSAIGS

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Obra
Capítol
Subcapítol

Planejament

01 Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
01 FASE 1
02 REPARACIONS FORMIGÓ

G898Z001





Pàgina:

50,00

15,05

752,50

2

121,276


Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà d'4 cm. de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat, amb aplicació manual o
mitjançant bomebig. el morter respondrà als requisits mínims sol·licitats per l'EN 1504-3 per als morters estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó (suport
tipus MC 0,40- relació a / c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 Mpa després de 28 dies. L'aplicació haurà de ser efectuada amb el mètode tradicional a paleta, o també per projecció
amb la màquina adequada. Les superfícies de formigó, objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar fortament rugoses. Inclou la p/p de imprimació sobre barres
corrugades si correspon. Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de
la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles. (P - 3)

Tipus de Control:

3.001,279 m2

Control de recepció

Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre formigó, segons la
norma UNE-EN ISO 2808

E811Z001

1





Protecció superficial anticarbonatació sobre el formigó mitjançant aplicació 2 capes de pintura mural elàstica de cobertura, amb una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior,
amb aplicació a màquina o manual, composta de resines acríliques en dispersió aquosa, protectora del suport de ciment contra els danys provocats pel CO2 (carbonatació) i el
SO2 . Resistent a totes les condicions climàtiques, al boirum, a les sals de desglaç i als rajos solars. La protecció assegurarà una bona hidrorrepelencia i una discreta
permeabilitat al vapor. La pintura ha de complir els requisits de la norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2. Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del
entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles. (P - 45)

Tipus de Control:

J89ZSH0M

Operacions de Control

1,0000

Tram



643,279 m2

Control de recepció

J060770A

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

9,00

100,26

902,34

J071530C

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

15,00

102,75

1.541,25

Si

9

0,000

1,0000

Tram



1

44,417

1,0000

Tram



Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
J0722302

Operacions de Control

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445

Planejament

15,00

53,72

805,80

1

Pàgina:
44,417

1,0000

2
Tram




Obra
Capítol
Subcapítol
Apartat

01
02
01
02

G228U015

Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
MOVIMENT DE TERRES











Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 31)

Tipus de Control:

210,000 m3

Control de recepció

J03D8208

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00

65,18

65,18

1

210,000

M3

1,0000

Tram



J03DK20H

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00

43,60

43,60

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic



J03DN10Z

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00

39,38

39,38

1

2.500,000

M3

1,0000

Estadístic



20,00

13,79

275,80

5

215,527

M2

4,0000

Tram



Tipus de Control:

J2VCR10P

Control d'execució

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938



Obra
Capítol

01 Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
02 FASE 2







Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Subcapítol

Operacions de Control

Planejament

02 JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ

G935U022



Pàgina:



Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 47)

Tipus de Control:

3



126,000 m3

Control d'execució

J2VCQ10N

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

5,00

36,94

184,70

5

567,000

M2

4,0000

Tram



J2VCT10R

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300

1,00

8,95

8,95

1

5.000,000

M2

4,0000

Tram



5,00

40,00

200,00

5

567,000

M2

4,0000

Tram



Tipus de Control:

J2VCT40R

Control d'obra acabada

Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN 13286-2



Obra
Capítol
Subcapítol
Apartat

01
02
03
01

G9GL2033

G9H3U270











Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 
I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en fresc (P - 54)

Tipus de Control:

J060AH00

Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
FERMS I PAVIMENTS
FERM

69,600 m3

Control de recepció

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment

8,00

96,52

772,16

4

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2 (P - 56)

37,286

1,0000


Tram

860,000 m2



Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Tipus de Control:

Operacions de Control

Planejament

Pàgina:

4

Control de recepció

J9H1210F

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

2,00

45,02

90,04

1

45,150

T

0,0700

Estadístic



J9H1310G

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

2,00

39,26

78,52

1

45,150

T

0,0700

Estadístic



J9H1N103

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta
desprès d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-12

2,00

368,28

736,56

1

45,150

T

0,0700

Estadístic



Tipus de Control:

Control d'execució

J9H1B401

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

4,00

17,25

69,00

1

17,559

T

0,0700

Tram



J9H1P104

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

2,00

193,45

386,90

1

45,150

T

0,0700

Tram



J9V1940R

Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT
327

4,00

30,68

122,72

1

17,559

T

0,0700

Tram



6,00

100,26

601,56

6

946,000

1,0000

Tram



Tipus de Control:

J060770A

Control d'obra acabada

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

Si

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Pàgina:

J9H1H20K

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat, i ruptura a tracció, abans del reciclat,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,segons la norma UNE-EN 12697-6

8,00

104,23

833,84

4

630,667

J9V1310L

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

2,00

26,89

53,78

1

0,065

J9V1B30S

Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment
mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT
330. Inclou desplaçament i redacció d'informe.

1,00

1.824,32

1.824,32

1

0,000

Si

HM

5

1,0000

Tram



0,0001

Tram



1,0000

Tram





Obra
Capítol
Subcapítol
Apartat

01
02
04
01

GBA1V310

Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL











Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge. (P - 63) 

Tipus de Control:

200,000 m

Control de recepció

JBA1Q403

Determinació del contingut en microesferes de vidre en marques vials realitzades amb
termoplàstics i plàstics en fred, segons la norma UNE-EN 12802.

1,00

233,72

233,72

Si

1

0,000

1,0000

Tram



JBB1F916

Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta
segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització)

1,00

1.488,74

1.488,74

Si

1

0,000

1,0000

Tram




Obra
Capítol
Subcapítol
Apartat

01
02
04
03

Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
PROTECCIONS











Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
G450U070

Planejament

Pàgina:

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 35)

Tipus de Control:

J060770A

Operacions de Control



6

69,300 m3

Control de recepció

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00

100,26

601,56

3

38,115

M3

1,0000

Tram





RESUM LLISTAT DE PLA D’ASSAIGS

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

NIVELL 5: Subapartat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subapartat 01.02.08.01.01
OBRA CIVIL
17.056,63
0,00
0,00
Subapartat 01.02.08.01.02
OBRA MECÀNICA
3.999,88
0,00
0,00
Apartat
01.02.08.01
REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS
21.056,51
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.056,51
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Apartat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat
01.01.04.01
CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
21,16
0,00
0,00
Apartat
01.01.04.02
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
165,92
0,00
0,00
AUTORIT
Apartat
01.01.04.03
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
145,56
0,00
0,00
Subcapítol 01.01.04
GESTIÓ DE RESIDUS
332,64
0,00
0,00
Apartat
01.02.01.01
ENDERROCS
30.470,50
0,00
0,00
Apartat
01.02.01.02
MOVIMENT DE TERRES
14.166,71
423,96
2,99
Subcapítol 01.02.01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
44.637,21
423,96
0,95
Apartat
01.02.03.01
FERM
23.204,73
5.569,40
24,00
Apartat
01.02.03.02
PAVIMENTS
69.381,83
0,00
0,00
Subcapítol 01.02.03
FERMS I PAVIMENTS
92.586,56
5.569,40
6,02
Apartat
01.02.04.01
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
3.287,46
1.722,46
52,39
Apartat
01.02.04.02
SENYALITZACIÓ VERTICAL
1.252,03
0,00
0,00
Apartat
01.02.04.03
PROTECCIONS
289.578,94
601,56
0,21
Subcapítol 01.02.04
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
294.118,43
2.324,02
0,79
Apartat
01.02.08.01
REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS
21.056,51
0,00
0,00
Apartat
01.02.08.02
CANALITZACIÓ PREVISIO
12.374,67
0,00
0,00
Apartat
01.02.08.03
RECRESCUT D'ARQUETES
1.086,15
0,00
0,00
Subcapítol 01.02.08
SERVEIS
34.517,33
0,00
0,00
Apartat
01.02.09.01
CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
74,86
0,00
0,00
Apartat
01.02.09.02
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
6.802,41
0,00
0,00
AUTORIT
Apartat
01.02.09.03
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
9.486,56
0,00
0,00
Subcapítol 01.02.09
GESTIÓ DE RESIDUS
16.363,83
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
482.556,00
8.317,38
1,72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

2

Capítol
01.02
FASE 2
605.881,16
8.711,03
1,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
891.448,60
12.712,92
1,43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
FASE 1
285.567,44
4.001,89
1,40
Capítol
01.02
FASE 2
605.881,16
8.711,03
1,44
Obra
01
Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
891.448,60
12.712,92
1,43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
891.448,60
12.712,92
1,43
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT
891.448,60
12.712,92
1,43
Obra
01
891.448,60
12.712,92
1,43

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.01.01
TREBALLS PREVIS
8.153,88
0,00
0,00
Subcapítol
01.01.02
REPARACIONS FORMIGÓ
214.289,95
4.001,89
1,87
Subcapítol
01.01.03
MESURES DE PROTECCIÓ
12.216,35
0,00
0,00
Subcapítol
01.01.04
GESTIÓ DE RESIDUS
332,64
0,00
0,00
Subcapítol
01.01.05
PARTIDES ALÇADES
50.574,62
0,00
0,00
Capítol
01.01
FASE 1
285.567,44
4.001,89
1,40
Subcapítol
01.02.01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
44.637,21
423,96
0,95
Subcapítol
01.02.02
JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ
30.068,88
393,65
1,31
Subcapítol
01.02.03
FERMS I PAVIMENTS
92.586,56
5.569,40
6,02
Subcapítol
01.02.04
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
294.118,43
2.324,02
0,79
Subcapítol
01.02.05
DRENATGE
15.515,58
0,00
0,00
Subcapítol
01.02.06
PLANTACIONS I REG
2.171,87
0,00
0,00
Subcapítol
01.02.07
ENLLUMENAT
3.498,49
0,00
0,00
Subcapítol
01.02.08
SERVEIS
34.517,33
0,00
0,00
Subcapítol
01.02.09
GESTIÓ DE RESIDUS
16.363,83
0,00
0,00
Subcapítol
01.02.10
PARTIDES ALÇADES
72.402,98
0,00
0,00

EUR

EUR

PRESSUPOST DEL PLA D’ASSAIGS

CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST

*

PRESSUPOST

Pàg.: 1

*

OBRA

01

PRESSUPOST P_MONTSERRAT_CQ

CAPÍTOL

02

FASE 2

CAPÍTOL

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

03

FERMS I PAVIMENTS

SUBCAPÍTOL

02

REPARACIONS FORMIGÓ

APARTAT

01

FERM

NUM. CODI
1

J060770A

UA
U

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 4)

100,26

9,000

902,34

2

J0722302

U

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons
UNE-EN 445 (P - 7)

53,72

15,000

805,80

3

J071530C

U

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma
UNE-EN 1015-11 (P - 6)

102,75

15,000

1.541,25

4

J89ZSH0M

U

Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura
sobre formigó, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 12)

15,05

50,000

752,50

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST P_MONTSERRAT_CQ

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

APARTAT

02

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI

4.001,89

01.01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J2VCR10P

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 9)

13,79

20,000

275,80

2

J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

65,18

1,000

65,18

3

J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 2)

43,60

1,000

43,60

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 3)

39,38

4

J03DN10Z

TOTAL

U

APARTAT

1,000

UA

DESCRIPCIÓ
Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó
d'una capa de paviment (P - 5)

96,52

8,000

772,16

2

J9H1H20K

U

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat, i ruptura a
tracció, abans del reciclat, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa,segons la norma UNE-EN 12697-6 (P - 16)

104,23

8,000

833,84

3

J060770A

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 4)

100,26

6,000

601,56

4

J9V1310L

U

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 19)

26,89

2,000

53,78

5

J9H1N103

U

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 17)

368,28

2,000

736,56

6

J9H1310G

U

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 14)

39,26

2,000

78,52

7

J9H1210F

U

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 13)

45,02

2,000

90,04

8

J9V1940R

U

Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327 (P - 20)

30,68

4,000

122,72

9

J9H1P104

U

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent
i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa,
segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32,
UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 18)

193,45

2,000

386,90

10 J9H1B401

U

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 15)

17,25

4,000

69,00

11 J9V1B30S

U

Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional
(IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou
desplaçament i redacció d'informe. (P - 21)

1.824,32

1,000

1.824,32

TOTAL

APARTAT

PRESSUPOST P_MONTSERRAT_CQ

OBRA

01

PRESSUPOST P_MONTSERRAT_CQ

02

FASE 2

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

02

JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

04

SENYALITZACIÓ I DEFENSES

APARTAT

01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J2VCT40R

U

Densitat d'una probeta de sòl-ciment segons la norma UNE-EN
13286-2 (P - 11)

40,00

5,000

200,00

2

J2VCT10R

U

Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 10)

8,95

1,000

8,95

3

J2VCQ10N

U

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la
sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)

36,94

5,000

184,70

TOTAL
OBRA

SUBCAPÍTOL

01.02.02
01

393,65

PRESSUPOST P_MONTSERRAT_CQ

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

JBA1Q403

U

Determinació del contingut en microesferes de vidre en marques
vials realitzades amb termoplàstics i plàstics en fred, segons la
norma UNE-EN 12802. (P - 22)

233,72

1,000

233,72

2

JBB1F916

U

Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i
factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No
inclou permisos ni senyalització) (P - 23)

1.488,74

1,000

1.488,74

TOTAL
OBRA

EUR

5.569,40

01.02.03.01

01

DESCRIPCIÓ

IMPORT

U

CAPÍTOL

UA

AMIDAMENT

J060AH00

OBRA

NUM. CODI

PREU

1

39,38
423,96

01.02.01.02

NUM. CODI

Pàg.: 2

APARTAT

01.02.04.01
01

1.722,46

PRESSUPOST P_MONTSERRAT_CQ

EUR

CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST

*

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

04

SENYALITZACIÓ I DEFENSES

APARTAT

03

PROTECCIONS

NUM. CODI
1

J060770A

TOTAL

APARTAT

UA
U

DESCRIPCIÓ
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 4)

Pàg.: 3

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

100,26

6,000

601,56

601,56

01.02.04.03

(*) BRANQUES INCOMPLETES

EUR

RESUM PRESSUPOST DEL PLA D’ASSAIGS

CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 5: SUBAPARTAT
Subapartat
Subapartat
Apartat

01.02.08.01.01
01.02.08.01.02
01.02.08.01

RESUM DE PRESSUPOST

1

OBRA CIVIL
OBRA MECÀNICA
REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS

0,00
0,00
0,00

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01

FASE 1
FASE 2
Pressupost P_MONTSERRAT_CQ

Import

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.01.04.01
01.01.04.02
01.01.04.03
01.01.04

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
GESTIÓ DE RESIDUS

0,00
0,00
0,00
0,00

Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.01

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.03

FERM
PAVIMENTS
FERMS I PAVIMENTS

5.569,40
0,00
5.569,40

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.04.01
01.02.04.02
01.02.04.03
01.02.04

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
SENYALITZACIÓ VERTICAL
PROTECCIONS
SENYALITZACIÓ I DEFENSES

1.722,46
0,00
601,56
2.324,02

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.08.01
01.02.08.02
01.02.08.03
01.02.08

REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS
CANALITZACIÓ PREVISIO
RECRESCUT D'ARQUETES
SERVEIS

0,00
0,00
0,00
0,00

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.09.01
01.02.09.02
01.02.09.03
01.02.09

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
GESTIÓ DE RESIDUS

0,00
0,00
0,00
0,00

4.001,89
8.711,03
12.712,92
12.712,92

0,00

NIVELL 4: APARTAT

2

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost P_MONTSERRAT_CQ

12.712,92
12.712,92

0,00
423,96
423,96

8.317,38

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01

TREBALLS PREVIS
REPARACIONS FORMIGÓ
MESURES DE PROTECCIÓ
GESTIÓ DE RESIDUS
PARTIDES ALÇADES
FASE 1

0,00
4.001,89
0,00
0,00
0,00
4.001,89

Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ
FERMS I PAVIMENTS
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
DRENATGE
PLANTACIONS I REG
ENLLUMENAT
SERVEIS
GESTIÓ DE RESIDUS
PARTIDES ALÇADES
FASE 2

423,96
393,65
5.569,40
2.324,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.711,03
12.712,92

EUR

EUR
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1. Identificació de les obres
“Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de
Montserrat de Terrassa “

1.2. Objecte

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins, Canals i Ports
7.763
Enginyeria Reventós SL - c. Pere IV, 363-381, 1r, local 15, 08020
Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE
4.1. Autor/s del projecte

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 - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població
Representant
NIF

:
:
:
:
:

:
:
:
:

AJUNTAMENT DE TERRASSA

Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població
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Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins, Canals i Ports
7.763
Enginyeria Reventós SL - c. Pere IV, 363-381, 1r, local 15, 08020
Barcelona

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel promotor
Titulació/ns
:
Col·legiat núm.
:
Despatx professional :
Població
:

Manuel
:
Reventós i Rovira
Enginyer de Camins, Canals i Ports
7.763
Enginyeria Reventós SL - c. Pere IV, 363-381, 1r, local 15, 08020
Barcelona

4.3. Tipologia de l'obra
El present projecte defineix les obres necessàries per a executar les actuacions necessàries per a
garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa. Aquestes obres inclouen:
•

Reparació del formigó de l'estructura.

•

Substitució de barrera-barana actual situada als extrems exteriors de les voreres d’ambdós
costats del pont per una barrera de caràcter més urbà al costat interior de les voreres i una
barana al costat exterior millorant la seguretat de vianants i mantenint la dels vehicles. Per a
l’execució de l’ancoratge de la nova barrera serà necessari l’enderroc parcial de la part
interior de les voreres.

•

Substitució de juntes de dilatació i impermeabilització del tauler del pont.

•

Reurbanització del la carretera de Montcada en l’àmbit de la actuació modificant
lleugerament l’amplada de les voreres del vial dins el pont i perllongant la del costat sud fins a
la nova parada d’autobús. Les tasques a realitzar són de pavimentació, estesa de capa de
trànsit a la zona, la reposició de la senyalització horitzontal

•

Millora de la recollida d’aigües pluvials instal·lant d'elements de drenatge i conducció de les
aigües captades fins a la xarxa de drenatge existent.

•

Actualització de l’enllumenat existent, instal·lació d’un nou punt de llum i el trasllat d’un altre.

Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
:

:

:
:
:
:
:
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•

Senyalització provisional per a l'ordenació del trànsit durant les obres.

4.4. Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

:
:
:
:
:

Riera de les Arenes
Carretera Montcada / Barri Montserrat
s/n
08221
Terrassa

:
:
:
:
:
:
:
:

C-58/ N-150

4.5. Comunicacions
Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús
Telèfon
Fax
E – mail
Altres

112
112

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 731.519,56 € (SET-CENTS
TRENTA-UN MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS).

4.9. Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos per a la part de la
reparació de l’estructura i de 4 mesos per a la part de la superestructura .

4.10. Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

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

4.6. Subministrament i Serveis
Aigua
Telecomunicacions
Gas
Electricitat
Sanejament
Altres

Bombers:
Mossos d’esquadra:

:
:
:
:
:

TAIGUA
TELEFÒNICA,
:
SA
NEDGIA
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
AJUNTAMENT DE TERRASSA

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
CAP SANT LLÀTZER
C/ De la Riba, 62
08221 Terrassa
T. 93 731 01 37
Hospital Universitari Mutua de Terrassa
Pl. Doctor Robert, 5
08221 Terrassa
T. 93 736 50 50
Hospital de Terrassa
Carr. Torrebonica sn
08227 Terrassa
T. 93 731 00 07

Emergències - Ambulàncies:

112
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Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a pintor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a jardiner
Ajudant pintor
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Ajudant
Manobre
Manobre especialista

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
ACCESSORIS PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
ADHESIUS ASFÀLTICS
ANCORATGES ESPECIALS
BÀCULS
BARANES D'ACER
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CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
CIMENTS
CLAUS
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ELEMENTS ESPECIALS PER A CLAVEGUERES
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES
EXPLOSIUS PLÀSTICS
FAMÍLIA 7J5
Familia HN2
Familia R44
FILFERROS
FILTRES
FORMIGÓ ESTRUCTURAL LLEUGER
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GRANULATS PER A PAVIMENTS
GRAVES
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
MATERIALS PER A PROTECCIÓ ANTICARBONATACIÓ
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PARTIDA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER SEGURETAT VIAL
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
PLAFONS
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
PUNTALS
SENYALS
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SORRES
TAULERS
TAULONS
TERRES
TOT-U
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA
TUBS DE PE A PRESSIÓ
TUBS DE PE PER A DRENATGES
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Equip complet de perforació per ancoratge de perns
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
Fresadora de paviment
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Motoanivelladora de 125 hp
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària
Camió per a transport de 7 t
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents)
Camió cisterna de 6000 l
Pàg. 5
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Camió cisterna de 10000 l
Camió grua de 5 t
Camió grua de 10 t
Grua autopropulsada de 12 t
Furgoneta de 3500 kg
Part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o camiócistella
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
Estenedora de paviments de formigó
Escombradora autopropulsada
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Injector autonom de morter, amb plaques
Projector de morter de cabal 3 m3/h
Planta de formigó per a 60 m3/h
Equip d'ancoratge i injecció per a perns
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica
Compressor portàtil amb cabal de 1/10 m3/min
Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de
capacitat i recollida amb residus especials
Martell trencador manual
Regle vibratori
Talladora amb disc de carborúndum
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Motoserra per a la tala d'arbres
Màquina per a doblegar rodó d'acer
Cisalla elèctrica
Bombí per a proves de canonades
Grup electrògen de 20 a 30 kVA
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal
Màquina de raig d'aigua a pressió
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
Annex núm. 9. Estudi de Seguretat i Salut. Memòria

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 W). 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.
Pàg. 6
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−
−

•
−
−
−

•
−
−
−

−
•
−
−
−
−

•
−
−

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 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.
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−
−

•
−

−

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 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
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−
−
−

−
−
−

−

−
−
−

−

•

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’obturarse 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
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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 MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

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.
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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.

7. ÀREES AUXILIARS
7.1. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, 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.

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.

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.

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

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

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.

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

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.
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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.

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.

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.

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,
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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
Es preveu l'afectació de una canalització de telecomunicacions.
Els serveis existents a la zona del projecte són:
Telecomunicacions:
TELEFÒNICA, SA
ORANGE
Xarxa elèctrica:
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
Clavagueram
AJUNTAMENT DE TERRASSA
Aigua potable:
AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA
Gas:
NEDGIA
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
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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.

10.3. Característiques meteorològiques
La zona d’estudi està al municipi de Terrasa a la comarca del Valles Occidental.
El clima de Terrassa és de tipus mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos i secs, amb
precipitacions durant tot l'any amb màxims a la primavera i la tardor. D'acord amb Köppen i Geiger
clima es classifica com Csa. La temperatura mitjana anual és de 15,0 ° C i la precipitació de 635 mm a
l'any. El mes més sec és juliol (33 mm) i els més plujosos setembre i octubre, amb 75 mm cadascun.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
GABIONS / ESCULLERES
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
IN
SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
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 )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

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
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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. Agents atmosfèrics
Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra són els habituals de la zona de Terrassa.
Aquest són vent, pluja i exposición al sol sense que siguin especialmente virulents. S’evitarà fer ús de
cistelles elevadores en cas de vent superior als 50 Km/h.

14.2. Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenirse 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

:

100 lux

:

100 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció
de l’ús ocasional - habitual.
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.
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls,
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com en sales de màquines i calderes, ascensors,
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal.
Baixes exigències visuals.
200 lux
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i
treballs d’oficina en general.
500 lux
: Operacions en les que sigui necessària una distinció
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Altes exigències visuals.
1000 lux
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt
altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.3. 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
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte
angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues

....................
....................

82-94 dB
82 dB

....................
....................
....................

72 dB
60 dB
103 dB

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
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Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................
....................
....................

84-90 dB
150 dB
105 dB
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

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

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
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% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat,
sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta,
desbarbat i soldadura
elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i
plantes asfàltiques

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació
localitzada
en
carros
perforadors o injecció d’aigua
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall
Aspiració localitzada

Regat de pistes
Aspiració localitzada
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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.

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.

14.5. Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. 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.
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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
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hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia),
de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador
d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és
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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:
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.
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
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
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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
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que previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que
previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent
al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció
ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.

14.7. 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.
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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.
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Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari
està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint
especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per
exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

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:
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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.

2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
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:

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Codi
HX11X003

UA
u

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:

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X021

u

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
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Descripció
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
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
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metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

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,
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raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

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:
1 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.
2 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
3 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.
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8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs
preventiu:
ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
IN
SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
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 )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

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 fixarse 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.

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra.
En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha en els generals del projecte.

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.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la
seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
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21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a
la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat
que correspongui.

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.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

•

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

−

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

•

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

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:
Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
•

Canvis de la Zona Ocupada

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

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 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
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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

Tipus de
tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o,
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front
de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera
ocupada.
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a
base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions
de
càrrega,
desviacions
momentànies de trànsit o similars.
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•
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.

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
−

•

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
•

Càrrega i descàrrega

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia
Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al
Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant),
fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

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 de l’Ajuntament, i
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a
fi d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan
existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en
espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.
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Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas
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per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) d’amplada com a mínim.
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 vianants i 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 vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Grues torre

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.
En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del
tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
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límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades
per a càrregues i descàrregues.

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.
•

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
•

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.
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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

•

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.

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-

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

•

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
−
−

•

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
Elements de protecció
Pas vianants

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

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases,
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència
suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el
sentit de la marxa.
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
•

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra.
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
n) 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.
o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
p) 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
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una
barana fixa de protecció.
•

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

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

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 persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
−
Caiguda al mateix nivell.
−
Atropellaments.
−
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
−
Caiguda d'objectes.

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:

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.

2

3

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

Manteniment

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

4

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.
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1 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de
gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
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.

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.
Pàg. 25

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

5.6.-

Punts de trobada.
Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. APENDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES (NOMÉS FORMAT
PDF)

26. SIGNATURES
Barcelona, juliol 2021

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins
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Apèndix 1. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES (NOMÉS EN PDF)
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X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW SHU D WDOO R[LDFHWLOqQLF DPE PXQWXUD XQLYHUVDO GH EDUQLOOD
G DFHUUHFREHUWDGH39&DPEYLVRUVFLUFXODUVGHPPGH'IRVFRVGHFRORU',1
KRPRORJDGHVVHJRQV81((1L81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO
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VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH UtJLGD KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1  81((1 
81((1L81((1
+0
X $UQqVGHVHLHQWVROLGDULDHTXLSGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOSHUDSUHYHQFLyGHFDLJXGHV
G DOoDGDKRPRORJDWVHJRQV81((1
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D PXQWDWJHV LR WUHEDOOV PHFjQLFV GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU EODX YHUJDUD WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV KRPRORJDGD
VHJRQV81((1
+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
+
X 'DYDQWDO SHU D VROGDGRU GH VHUUDWJH KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
L81((1
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X (VFDOD PRGXODU G HVWUXFWXUD SRUWLFDGD SHU DFFHGLU D FRWHV GH GLIHUHQW QLYHOO 
VXSHULRUVDPDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWLQWHJUDW
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX HQ EDVWLGD WXEXODU DPE VLVWHPD GH VHJXUHWDW 
DPE WRWV HOV UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV QRUPDOLW]DGD L LQFRUSRUDGD 81((1 
+' 



+

+3$

8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1 
3jJLQD  



0,7-$16$8;,/,$56' 87,/,7$735(9(17,9$
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHEDVWLGHVWXEXODUVLRPXQWDFjUUHJXHVDPEPDOODGH
SROLSURSLOqWXSLGDWLSXVPRVTXLWHUDWUDXVSHULPHWUDOVDPEUHIRUoLFRUGDGHGLjPHWUH
PPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLy GH SURMHFFLy GH SDUWtFXOHV LQFDQGHVFHQWV DPE PDQWD LJQtIXJD [DU[D GH
VHJXUHWDW QRUPDOLW]DGD 81((1   SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW
DOWD QXDGD DPE FRUGD SHULPHWUDO GH SROLDPLGD L FRUGD GH FRVLW GH  PP GH
GLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 0DUTXHVLQDGHSURWHFFLyGHPDPEHVWUXFWXUDPHWjOāOLFDWXEXODULSODWDIRUPDGH
IXVWDGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH

5LVFRV
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3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




+&
GLD 'HWHFWRU GH JDVRV SRUWjWLO SHU D HVSDLV FRQILQDWV DPE GHWHFWRU GH JDV
FRPEXVWLEOH2&2L+6
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+'6
P %DL[DQW GH UXQHV GH WXE GH 39& GH  FP GH GLjPHWUH DPE ERTXHV GH
GHVFjUUHJDEULGHVLDFREODPHQWFROāORFDWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV






3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV

,
(Q PDQLSXODU VLVWHPHV HOqFWULFV FRQQH[LRQV HWF YHULILFDU TXH OHV OLQLHV QR HVWDQ HQ 
WHQVLy
,
0DQLSXODUPDWHULDOVDPEVDFVGH33DPEWDSDLVLVWHPDGHGHVFjUUHJDLQIHULRU
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RDOWHUDUEUXVFDPHQWO HVWDELOLWDWGHO HGLILFL
5HDOLW]DUXQHVWXGLGHQGHUURFDPE3ODG (PHUJqQFLD
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
(VWDEOLUSXQWVGHUHIHUqQFLDSHUDFRQWURODUHOVPRYLPHQWVGHO HVWUXFWXUD
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVDFREHUWHVLQFOLQDGHVDPEYHQWVXSHULRUDNPK
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
5HFRQHL[HPHQWGHOVPDWHULDOVDHQGHUURFDU
9HQWLODFLy GHOHV]RQHVGHWUHEDOO
1R VROGDU VREUH FRQWHQLGRUV GH PDWHULDOV LQIODPDEOHV R H[SORVLXV SLQWXUHV GLVVROYHQWV
HWF 
5HYLVLySHULzGLFDGHOVHTXLSVGHWUHEDOO
,PSHGLUHOFRQWDFWHGHO DFHWLOqDPEHOFRXUH
1RIXPDU
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
'HWHFFLy[DU[HVLQVWDOāODFLRQVHQFDVWDGHVRVRWHUUDGHV

5LVFRV
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X &LQWXUyDQWLYLEUDFLyDMXVWDEOHLGHWHL[LWWUDQVSLUDEOH
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV

5LVFRV




















3jJLQD  

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66
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8$ 'HVFULSFLy
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 3DQWDOODDwOODQWSHUDWUHEDOOVHQ]RQHVG LQIOXqQFLDGHOtQLHVHOqFWULTXHVHQWHQVLy
GLD 'HWHFWRU GH JDVRV SRUWjWLO SHU D HVSDLV FRQILQDWV DPE GHWHFWRU GH JDV
FRPEXVWLEOH2&2L+6
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 5qWRO DGKHVLX  0,(5$7  GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH FRQWURO
HOqFWULFDGKHULW
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
2UGUHLQHWHMD
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
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&RQWUROGHOQLYHOOVRQRUDPEVRQyPHWUHSRUWjWLO
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV

5LVFRV










3



*


$














































































(48,363527(&&,Ï,1',9,'8$/
































&RGL
+
+
+
+
+&
+)
+.
+

+

+
+'







029,0(176'(7(55(6
(;&$9$&,Ï'(5$6(6,3286

+/
3jJLQD  





8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVG DOWDYLVLELOLWDWSLJPHQWDWVHQFRORUIRVIRUHVFHQWSHUDHVWLEDGRUV
GHFjUUHJXHVDPEJUXDLRVHQ\DOLVWHVKRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X &LQWXUyDQWLYLEUDFLyDMXVWDEOHLGHWHL[LWWUDQVSLUDEOH
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
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IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
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X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
$VVHJXUDUOHVHVFDOHVGHPj
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
(VWDEOLUSXQWVGHUHIHUqQFLDSHUDFRQWURODUHOVPRYLPHQWVGHO HVWUXFWXUD
6ROLFLWDUGDGHVGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOHVWHUUHV
([HFXFLyGHWUHEDOOVDO LQWHULRUGHUDVHVSHUHTXLSV
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
$GHTXDFLy GHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
'LVSRVLWLXVG DODUPD
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLy GHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
5HYLVDU HQWLEDFLRQV HQ FRPHQoDU MRUQDGD WUHEDOO 3UHFDXFLy SHU LQWHUUXSFLRQV !GtD
SOXJHVRJHODGD
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  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
6ROLFLWDUGDGHVGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOHVWHUUHV
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
&RQWUROGHOQLYHOOVRQRUDPEVRQyPHWUHSRUWjWLO
0DQWHQLUOOLXUHG DLJXDIDQJLOORWVH[FDYDFLyLUDVHV
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
)RUPDFLy GHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHSDUDPHQWVDFDEDWVGHIHU K
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
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3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




,
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
,
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
,
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
,
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
,
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
,
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
,
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
,
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
,
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
,
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWUROGHOQLYHOOVRQRUDPEVRQyPHWUHSRUWjWLO
,
0DQWHQLUOOLXUHG DLJXDIDQJLOORWVH[FDYDFLyLUDVHV

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66
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X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
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8$ 'HVFULSFLy
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOLQGLFDWLYDG LQIRUPDFLyGHVDOYDPHQWRVRFRUVQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPD
EODQF VREUH IRQV YHUG GH IRUPD UHFWDQJXODU R TXDGUDGD FRVWDW PDMRU  FP SHU
VHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLy GHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
3HUPDQLSXODUFjUUHJXHVOODUJXHVDPEJUXDXWLOLW]DUELJDGHUHSDUWLPHQW
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SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
+
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D HQFRIUDGRU UHVLVWHQWV D OD
KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD DPE SXQWHUD PHWjOāOLFD
VROD DQWLOOLVFDQW IDOFD DPRUWLGRUD G LPSDFWHV DO WDOy L DPE SODQWLOOD PHWjOāOLFD
KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1 ,62  81((1 ,62  81((1 ,62
L81((1,62
+-
X 3DUHOOD GH SODQWLOOHV DQWLFODXV GH IOHL[ G DFHU GH  PP GH JUXL[ GH  NJ GH
UHVLVWqQFLD D OD SHUIRUDFLy SLQWDGHV DPE SLQWXUHV HSR[L L IROUDGHV KRPRORJDGHV
VHJRQV81((1,62L81((1
+'
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EHL[
WUDPDDPEEXW[DTXHVLQWHULRUVKRPRORJDGDVHJRQV81((1
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5LVFRV
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DQWDOOD IDFLDO SHU D SURWHFFLy GH ULVFV PHFjQLFV DPE YLVRU GH PDOOD GH UHL[HWD 
PHWjOāOLFD SHU DFREODU DO FDVF DPE DUQqV DEDWLEOH KRPRORJDGD VHJRQV 81((1

X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO 
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH JXDQWV G DOWD UHVLVWqQFLD DO WDOO L D O DEUDVVLy SHU D IHUUDOOLVWD DPE GLWV L 
SDOPHOO GH FDXW[~ UXJyV VREUH VXSRUW GH FRWy L VXEMHFFLy HOjVWLFD DO FDQHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV 
81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU 
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV G DLJXD GH 39& GH FDQ\D DOWD SHU SRVDGD HQ REUD GHO IRUPLJy 
DPE SODQWLOOD PHWjOāOLFD DPE VROD DQWLOOLVFDQW L IROUDGHV GH QLOy UHQWDEOH
KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1 ,62  81((1 ,62  81((1 ,62
L81((1,62
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE 
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ 
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD 
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH 

3jJLQD  







&DPLVDGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyGHSROLqVWHULFRWy  FRORUEHL[DPE 
EXW[DTXHVLQWHULRUVWUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
$UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD 
VHJRQV81((1
&DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV 
H[WHULRUV
,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
$UQqV SHU D VHQ\DOLVWD DPE WLUHV UHIOHFWDQWV D OD FLQWXUD DO SLW D O HVTXHQD L DOV 
WLUDQWVKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1

0,7-$16$8;,/,$56' 87,/,7$735(9(17,9$
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8$ 'HVFULSFLy
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV HQ SUHYLVLy GH FDLJXGHV SHU D OD UHDOLW]DFLy G HVWUXFWXUHV
WDQFDPHQWVFREHUWHVLDOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO
X (VFDOD PRGXODU G HVWUXFWXUD SRUWLFDGD SHU DFFHGLU D FRWHV GH GLIHUHQW QLYHOO
VXSHULRUVDPDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWLQWHJUDW
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX HQ EDVWLGD WXEXODU DPE VLVWHPD GH VHJXUHWDW
DPE WRWV HOV UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV QRUPDOLW]DGD L LQFRUSRUDGD 81((1 
+' 
X 3DVVDGtVGHSURWHFFLySUHIDEULFDWPHWjOāOLFDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWDPEWRWVHOV
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV GH OODUJjULD  P G DPSOjULD  P DPE SDYLPHQW GH
HQWUDPDW GH SODWLQHV PHWjOāOLTXHV L UDPSHV DUWLFXODGHV EDUDQHV PHWjOāOLTXHV
UHJODPHQWjULHVPXQWDQWVGHPG DOoDGDVRVWUHGH[DSDG DFHUGHPPGHJUXL[
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOVRWDO HQFRIUDWGHVRVWUHVDPE[DU[DGHILOWUHQDWGHSROLDPLGD
QRUHJHQHUDGDGHWHQDFLWDWDOWDGHPPGHGLjPHWUHL[PPGHSDVGHPDOOD
DPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGHPPGHGLjPHWUHQXDGDDOD[DU[DXQLGDD
O HVWUXFWXUDGHVRWDSRQWVGHO HQFRIUDWPLWMDQoDQWJDQ[RVPHWjOāOLFVFDGDPHWUHDPE
HOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHEDVWLGHVWXEXODUVLRPXQWDFjUUHJXHVDPEPDOODGH
SROLSURSLOqWXSLGDWLSXVPRVTXLWHUDWUDXVSHULPHWUDOVDPEUHIRUoLFRUGDGHGLjPHWUH
PPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GHO SHUtPHWUH GH OHV IDoDQHV FRQWUD FDLJXGHV GH
SHUVRQHVXREMHFWHVDPEVXSRUWPHWjOāOLFWLSXVPqQVXODGHOODUJjULDPEDUUD
SRUWD[DU[HVKRULW]RQWDOVHUMDQWG DQFRUDWJHDOVRVWUH[DU[DGHVHJXUHWDWKRULW]RQWDO
LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE [DU[D SHU D SURWHFFLRQV
VXSHUILFLDOVFRQWUDFDLJXGHVGHILOWUHQDWGHSROLDPLGDQRUHJHQHUDGDGHWHQDFLWDW
DOWD GH  PP GH GLjPHWUH [ PP GH SDV GH PDOOD FRUGD SHULPHWUDO GH
SROLDPLGDGHPPGHGLjPHWUHQXDGDDOD[DU[DG DOojULDPDPEDQFRUDWJHV
G HPERUVDPHQW LQIHULRU IL[DGD DO VRVWUH FDGD  DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO
IRUPLJy FRUGHV G KLVVDW L VXEMHFFLy GH  PP GH GLjPHWUH SHVFDQW PHWjOāOLF GH
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IRUFD IL[DWV DO VRVWUH FDGD  P DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO IRUPLJy HQ D
FROāORFDFLyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+$.
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
+$-
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+0
P %DUDQDGHSURWHFFLySUHIDEULFDGDSHUDIRUDWVG DVFHQVRUG DOojULDPIL[DGDDPE
FDUJROVG DWDFRQDWDOVEUDQFDOVGHIjEULFDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+1
P %DUDQD GH SURWHFFLy VREUH VRVWUH R OORVD G DOojULD  P HQMRYDGD HQ FqUFRO
SHULPHWUDOGHIRUPLJyFDGD PLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+3%
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX GH  P DPE SHUILOV G DFHU ,31  IL[DWV DO
VRVWUHROORVDDPEFDUJROVSDVVDQWVLWDXORQVGHIXVWDLQFOLQDFLyHQO H[WUHPGH
GHVPXQWDWJHLQFOzV
+8
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
+
X 3HoDGHSOjVWLFHQIRUPDGHEROHWGHFRORUYHUPHOOSHUDSURWHFFLyGHOVH[WUHPVGH
OHVDUPDGXUHVSHUDTXDOVHYROGLjPHWUHDPEGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$(
X 5qWRO DGKHVLX  0,(5$7  GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH FRQWURO
HOqFWULFDGKHULW
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+'6
P %DL[DQW GH UXQHV GH WXE GH 39& GH  FP GH GLjPHWUH DPE ERTXHV GH
GHVFjUUHJDEULGHVLDFREODPHQWFROāORFDWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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,
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
,
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
,
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
,
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
,
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
,
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
,
5HDOLW]DUWUHEDOOVIRUPLJRQDPHQWSLODUVDPESODWDIRUPDDPESURWHFFLRQVUHJODPHQWDULHV
,
1RXWLOLW]DUHVFDOHVGHPDSHU IRUPLJRQDUSLODUV8WLOLW]DUSODWDIRUPHVGHWUHEDOOHVWDEOHV
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
3HUPDQLSXODUFjUUHJXHVOODUJXHVDPEJUXDXWLOLW]DUELJDGHUHSDUWLPHQW
,
7UDVOODGDUPDWHULDOVDPEODJUXDGLQVG XQDFDL[DRVDUFzIHJ
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV

**
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75$163257,0817$7*(' (6758&785(635()$%5,&$'(6

75$163257,0817$7*(' (6758&785(6$0%(/(0(17635()$%5,&$76

0(685(635(9(17,9(6

'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
$GRSWDUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVQHFHVVjULHVSHUDOPDQWHQLPHQWFRUUHFWHSRVWHULRU
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
([HFXWDUOHVHVFDOHVDODYHJDGDTXHHOVRVWUHGHODSODQWDDODTXHGRQLDFFpV
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
&RQGHQDGHODSODQWDLQIHULRUHQTXHV KDGHIRUPLJRQDU
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHSDUDPHQWVDFDEDWVGHIHU K
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X &DVF GH VHJXUHWDW GH SURWHFFLy SHU D OD LQG~VWULD WLSXV HVFDODGRU VHQVH YLVHUD
KRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 6HPLPjVFDUD GH SURWHFFLy ILOWUDQW FRQWUD SDUWtFXOHV KRPRORJDGD VHJRQV 81((1

X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
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+-
X 3DUHOOD GH SODQWLOOHV DQWLFODXV GH IOHL[ G DFHU GH  PP GH JUXL[ GH  NJ GH
UHVLVWqQFLD D OD SHUIRUDFLy SLQWDGHV DPE SLQWXUHV HSR[L L IROUDGHV KRPRORJDGHV
VHJRQV81((1,62L81((1
+'
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
+/
X $SDUHOO G DQFRUDWJH SHU D HTXLS GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO FRQWUD FDLJXGD G DOoDGD
KRPRORJDWVHJRQV81((1DPEIL[DFLyDPEWDFPHFjQLF
+0
X $UQqVGHVHLHQWVROLGDULDHTXLSGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOSHUDSUHYHQFLyGHFDLJXGHV
G DOoDGDKRPRORJDWVHJRQV81((1
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EHL[
WUDPDDPEEXW[DTXHVLQWHULRUVKRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X &DPLVDGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyGHSROLqVWHULFRWy  FRORUEHL[DPE
EXW[DTXHVLQWHULRUVWUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
+
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




+$)
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE [DU[D SHU D SURWHFFLRQV
VXSHUILFLDOVFRQWUDFDLJXGHVGHILOWUHQDWGHSROLDPLGDQRUHJHQHUDGDGHWHQDFLWDW
DOWD GH  PP GH GLjPHWUH [ PP GH SDV GH PDOOD FRUGD SHULPHWUDO GH
SROLDPLGDGHPPGHGLjPHWUHQXDGDDOD[DU[DG DOojULDPDPEDQFRUDWJHV
G HPERUVDPHQW LQIHULRU IL[DGD DO VRVWUH FDGD  DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO
IRUPLJy FRUGHV G KLVVDW L VXEMHFFLy GH  PP GH GLjPHWUH SHVFDQW PHWjOāOLF GH
IRUFD IL[DWV DO VRVWUH FDGD  P DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO IRUPLJy HQ D
FROāORFDFLyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQD GH SURWHFFLy VREUH VRVWUH R OORVD G DOojULD  P HQMRYDGD HQ FqUFRO
SHULPHWUDOGHIRUPLJyFDGDPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX GH  P DPE SHUILOV G DFHU ,31  IL[DWV DO
VRVWUHROORVDDPEFDUJROVSDVVDQWVLWDXORQVGHIXVWDLQFOLQDFLyHQO H[WUHPGH
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
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8$ 'HVFULSFLy
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV HQ SUHYLVLy GH FDLJXGHV SHU D OD UHDOLW]DFLy G HVWUXFWXUHV
WDQFDPHQWVFREHUWHVLDOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
X (VFDOD PRGXODU G HVWUXFWXUD SRUWLFDGD SHU DFFHGLU D FRWHV GH GLIHUHQW QLYHOO
VXSHULRUVDPDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWLQWHJUDW
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX HQ EDVWLGD WXEXODU DPE VLVWHPD GH VHJXUHWDW
DPE WRWV HOV UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV QRUPDOLW]DGD L LQFRUSRUDGD 81((1 
+' 
X 3DVVDGtVGHSURWHFFLySUHIDEULFDWPHWjOāOLFDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWDPEWRWVHOV
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV GH OODUJjULD  P G DPSOjULD  P DPE SDYLPHQW GH
HQWUDPDW GH SODWLQHV PHWjOāOLTXHV L UDPSHV DUWLFXODGHV EDUDQHV PHWjOāOLTXHV
UHJODPHQWjULHVPXQWDQWVGHPG DOoDGDVRVWUHGH[DSDG DFHUGHPPGHJUXL[
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
$GRSWDUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVQHFHVVjULHVSHUDOPDQWHQLPHQWFRUUHFWHSRVWHULRU
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6ROLFLWDUKDELOLWDFLySURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDOHQFDUUHJDWGHOPDQWHQLPHQWGHO REUD
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
)RUPDFLy
(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
$GHTXDFLy GHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
3HUPDQLSXODUFjUUHJXHVOODUJXHVDPEJUXDXWLOLW]DUELJDGHUHSDUWLPHQW
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WDQFDPHQWVFREHUWHVLDOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
+;;
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO 
+;;
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX HQ EDVWLGD WXEXODU DPE VLVWHPD GH VHJXUHWDW 
DPE WRWV HOV UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV QRUPDOLW]DGD L LQFRUSRUDGD 81((1 
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0jVFDUDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV
81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EHL[
WUDPDDPEEXW[DTXHVLQWHULRUVKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X &DPLVDGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyGHSROLqVWHULFRWy  FRORUEHL[DPE
EXW[DTXHVLQWHULRUVWUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV 
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV HQ SUHYLVLy GH FDLJXGHV SHU D OD UHDOLW]DFLy G HVWUXFWXUHV
3jJLQD  
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy KRULW]RQWDO G REHUWXUHV DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD GH EDUUHV FRUUXJDGHV
G DFHU [  FP L GH    PP GH GLjPHWUH HPEHJXW HQ HO IRUPLJy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV





'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
$OVSODQVLQFOLQDWVWUHEDOODUVREUHVXSHUItFLHVUXJRVHVLQROOLVFDQWV
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVDFREHUWHVLQFOLQDGHVDPEYHQWVXSHULRUDNPK
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH
&DQYLRPRGLILFDFLyGHOSURFpVGHWUHEDOO
$wOODPHQWGHOSURFpV
9HQWLODFLyGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
6XEVWLWXLUO LQIODPDEOHSHUQRLQIDPDEOH
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3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66
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X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0jVFDUDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV
81((1L81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ HOHPHQW G DPDUUDPHQW FRPSRVDW SHU XQ WHUPLQDO
PDQXIDFWXUDW KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1  81((1 
81((1L81((1
X $SDUHOO G DQFRUDWJH SHU D HTXLS GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO FRQWUD FDLJXGD G DOoDGD
KRPRORJDWVHJRQV81((1DPEIL[DFLyDPEWDFPHFjQLF
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EHL[
WUDPDDPEEXW[DTXHVLQWHULRUVKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X &DPLVDGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyGHSROLqVWHULFRWy  FRORUEHL[DPE
EXW[DTXHVLQWHULRUVWUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV

8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV 
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV HQ SUHYLVLy GH FDLJXGHV SHU D OD UHDOLW]DFLy G HVWUXFWXUHV
WDQFDPHQWVFREHUWHVLDOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO 
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GHO SHUtPHWUH GH OHV IDoDQHV FRQWUD FDLJXGHV GH
SHUVRQHVXREMHFWHVDPEVXSRUWPHWjOāOLFWLSXVPqQVXODGHOODUJjULDPEDUUD
SRUWD[DU[HVKRULW]RQWDOVHUMDQWG DQFRUDWJHDOVRVWUH[DU[DGHVHJXUHWDWKRULW]RQWDO
LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE [DU[D SHU D SURWHFFLRQV
VXSHUILFLDOVFRQWUDFDLJXGHVGHILOWUHQDWGHSROLDPLGDQRUHJHQHUDGDGHWHQDFLWDW
DOWD GH  PP GH GLjPHWUH [ PP GH SDV GH PDOOD FRUGD SHULPHWUDO GH
SROLDPLGDGHPPGHGLjPHWUHQXDGDDOD[DU[DG DOojULDPDPEDQFRUDWJHV
G HPERUVDPHQW LQIHULRU IL[DGD DO VRVWUH FDGD  DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO
IRUPLJy FRUGHV G KLVVDW L VXEMHFFLy GH  PP GH GLjPHWUH SHVFDQW PHWjOāOLF GH
IRUFD IL[DWV DO VRVWUH FDGD  P DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO IRUPLJy HQ D
FROāORFDFLyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLy KRULW]RQWDO G REHUWXUHV DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD GH EDUUHV FRUUXJDGHV
G DFHU [  FP L GH    PP GH GLjPHWUH HPEHJXW HQ HO IRUPLJy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLy LPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
$OVSODQVLQFOLQDWVWUHEDOODUVREUHVXSHUItFLHVUXJRVHVLQROOLVFDQWV
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLy
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3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




,
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
,
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
,
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
,
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
,
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
,
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
,
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH
,
&DQYLRPRGLILFDFLyGHOSURFpVGHWUHEDOO
,
$wOODPHQWGHOSURFpV
,
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
,
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
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LR PDWHULDOV VHQVH DUHVWHV YLYHV QLYHOO  KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
+.
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
+
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
+
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
+'
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV DEVRUEHQW G HQHUJLD
KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1  81((1  81((1  L
81((1
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D JXL[DLUHV LR SLQWRUV GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU
EODQFWUDPDDPEEXW[DTXHVLQWHULRUVKRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X 6DPDUUHWDGHWUHEDOOGHFRWy
+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
+
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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8$ 'HVFULSFLy
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV HQ SUHYLVLy GH FDLJXGHV SHU D OD UHDOLW]DFLy G HVWUXFWXUHV
WDQFDPHQWVFREHUWHVLDOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO
X (VFDOD PRGXODU G HVWUXFWXUD SRUWLFDGD SHU DFFHGLU D FRWHV GH GLIHUHQW QLYHOO
VXSHULRUVDPDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWLQWHJUDW
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X (TXLSGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDQRDXWzQRPSHUOtQLDG DLUHFRPSULPLWDPEPjVFDUD
KRPRORJDWVHJRQV81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVSHUPDQLSXODFLyGHSDTXHWHULD
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy DPE [DU[D GH VHJXUHWDW KRULW]RQWDO VRWD ELJXHV HQ YLDGXFWHV R SRQWV
DQFRUDGDDVXSRUWVPHWjOāOLFVLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLy DPE [DU[D GH VHJXUHWDW KRULW]RQWDO HQ WUDPV ODWHUDOV HQ YLDGXFWHV R
SRQWVDQFRUDGDDVXSRUWVPHWjOāOLFVHQYRODGLXLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHEDVWLGHVWXEXODUVLRPXQWDFjUUHJXHVDPEPDOODGH
SROLSURSLOqWXSLGDWLSXVPRVTXLWHUDWUDXVSHULPHWUDOVDPEUHIRUoLFRUGDGHGLjPHWUH
PPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GH EDVWLGD WXEXODU DPE [DU[D SHU D SURWHFFLRQV
VXSHUILFLDOVFRQWUDFDLJXGHVGHILOWUHQDWGHSROLDPLGDQRUHJHQHUDGDGHWHQDFLWDW
DOWD GH  PP GH GLjPHWUH [ PP GH SDV GH PDOOD FRUGD SHULPHWUDO GH
SROLDPLGDGHPPGHGLjPHWUHQXDGDDOD[DU[DFRUGDGHVXEMHFFLyGHPPGH
GLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQDGHSURWHFFLySHUDHVFDOHVG DOojULDPDPEWUDYHVVHUGHWDXOyGHIXVWD
IL[DGD DPE VXSRUWV GH PXQWDQW PHWjOāOLF DPE PRUGDVVD SHU DO VRVWUH L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQDGHSURWHFFLySUHIDEULFDGDSHUDIRUDWVG DVFHQVRUG DOojULDPIL[DGDDPE
FDUJROVG DWDFRQDWDOVEUDQFDOVGHIjEULFDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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+3$
P 0DUTXHVLQDGHSURWHFFLyGHPDPEHVWUXFWXUDPHWjOāOLFDWXEXODULSODWDIRUPDGH
IXVWDGHVPXQWDWJHLQFOzV
+3%
P 0DUTXHVLQD GH SURWHFFLy HQ YRODGLX GH  P DPE SHUILOV G DFHU ,31  IL[DWV DO
VRVWUHROORVDDPEFDUJROVSDVVDQWVLWDXORQVGHIXVWDLQFOLQDFLyHQO H[WUHPGH
GHVPXQWDWJHLQFOzV
+8
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
+$)
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+$
X ([WUDFWRU ORFDOLW]DW GH JDVRV FRQWDPLQDQWV HQ WUHEDOOV GH VROGDGXUD DPE YHORFLWDW
GHFDSWXUDGHDPVFROāORFDW
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$(
X 5qWRO DGKHVLX  0,(5$7  GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH FRQWURO
HOqFWULFDGKHULW
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLy
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGD HLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH
9HQWLODFLyGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO 
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D VROGDGRU DPE SDOPHOO GH SHOO IROUH LQWHULRU GH FRWy L 
PjQLJD OODUJD GH VHUUDWJH IROUDGD GH GULO IRUW KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU 
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE 
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
3jJLQD  

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
+
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
+
X &LQWXUyDQWLYLEUDFLyDMXVWDEOHLGHWHL[LWWUDQVSLUDEOH
+'
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ HOHPHQW G DPDUUDPHQW FRPSRVDW SHU XQ WHUPLQDO
PDQXIDFWXUDW KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1  81((1 
81((1L81((1
+/
X $SDUHOO G DQFRUDWJH SHU D HTXLS GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO FRQWUD FDLJXGD G DOoDGD
KRPRORJDWVHJRQV81((1 DPEIL[DFLyDPEWDFPHFjQLF
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X &DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
 FRORUJURFKRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
+
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
+
X -DTXHWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
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UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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8$ 'HVFULSFLy
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy DPE [DU[D GH VHJXUHWDW KRULW]RQWDO VRWD ELJXHV HQ YLDGXFWHV R SRQWV
DQFRUDGDDVXSRUWVPHWjOāOLFVLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLy DPE [DU[D GH VHJXUHWDW KRULW]RQWDO HQ WUDPV ODWHUDOV HQ YLDGXFWHV R
SRQWVDQFRUDGDDVXSRUWVPHWjOāOLFVHQYRODGLXLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLy FROāOHFWLYD YHUWLFDO GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE [DU[D SHU D SURWHFFLRQV
VXSHUILFLDOVFRQWUDFDLJXGHVGHILOWUHQDWGHSROLDPLGDQRUHJHQHUDGDGHWHQDFLWDW
DOWD GH  PP GH GLjPHWUH [ PP GH SDV GH PDOOD FRUGD SHULPHWUDO GH
SROLDPLGDGHPPGHGLjPHWUHQXDGDDOD[DU[DG DOojULDPDPEDQFRUDWJHV
G HPERUVDPHQW LQIHULRU IL[DGD DO VRVWUH FDGD  DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO
IRUPLJy FRUGHV G KLVVDW L VXEMHFFLy GH  PP GH GLjPHWUH SHVFDQW PHWjOāOLF GH
IRUFD IL[DWV DO VRVWUH FDGD  P DPE JDQ[RV HPEHJXWV HQ HO IRUPLJy HQ D
FROāORFDFLyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
)RUPDFLy
$GHTXDFLy GHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
7DOOVDPEVHUUDGHWUHSDUSHUYLDKXPLGDDPESURWHFFLyQVLQWHJUDGHV
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$(
X 5qWRO DGKHVLX  0,(5$7  GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH FRQWURO
HOqFWULFDGKHULW
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1 
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU 
EODQFWHQVLyPj[LPD9 KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE 
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ 
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD 
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU

X &DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy 
 FRORUJURFKRPRORJDGDVHJRQV81((1

X 3DQWDORQVGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyG REUHVOLQHDOVHQVHUYHLGHSROLqVWHULFRWy 
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD 
VHJRQV81((1
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
X -DTXHWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy 
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1

,
,
,
,


6,67(0(6'(3527(&&,Ï&2/ā/(&7,9$

&RGL
+8
+$)
+%%$$

+%%$%




8$ 'HVFULSFLy
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
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'HVFULSFLy
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLy LPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6ROLFLWDUKDELOLWDFLySURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDOHQFDUUHJDWGHOPDQWHQLPHQWGHO REUD
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
5HFRQHL[HPHQWGHOVPDWHULDOVDHQGHUURFDU
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH
7DOOVDPEVHUUDGHWUHSDUSHUYLDKXPLGDDPESURWHFFLyQVLQWHJUDGHV
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
&RQWUROGHOQLYHOOVRQRUDPEVRQyPHWUHSRUWjWLO
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
+$)
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%
X 3DQWDOODDwOODQWSHUDWUHEDOOVHQ]RQHVG LQIOXqQFLDGHOtQLHVHOqFWULTXHVHQWHQVLy
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%-
X 6HPjIRU GH SROLFDUERQDW DPE VLVWHPD zSWLF GH GLjPHWUH  PP DPE XQD FDUD L
XQIRFXVzSWLFDQRUPDOLOHQWGHFRORUDPEUHQRUPDOGHYHKLFOHVLQVWDOāODWL
DPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH JXDQWV G DOWD UHVLVWqQFLD DO WDOO L D O DEUDVVLy SHU D IHUUDOOLVWD DPE GLWV L
SDOPHOO GH FDXW[~ UXJyV VREUH VXSRUW GH FRWy L VXEMHFFLy HOjVWLFD DO FDQHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
X &DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
 FRORUJURFKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO 
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD 

'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHV PHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
'HWHFFLy[DU[HVLQVWDOāODFLRQVHQFDVWDGHVRVRWHUUDGHV
3HUPDQLSXODUFjUUHJXHVOODUJXHVDPEJUXDXWLOLW]DUELJDGHUHSDUWLPHQW
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1

+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X &DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy 
 FRORUJURFKRPRORJDGDVHJRQV81((1


+
X 3DQWDORQVGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyG REUHVOLQHDOVHQVHUYHLGHSROLqVWHULFRWy 
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1

+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD 
VHJRQV81((1
+
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV 
H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO 
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D VROGDGRU DPE SDOPHOO GH SHOO IROUH LQWHULRU GH FRWy L 
PjQLJD OODUJD GH VHUUDWJH IROUDGD GH GULO IRUW KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV 
81((1L81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ 
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD 
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH 
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV 
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy GH WDO~V DPE PDOOD PHWjOāOLFD L OjPLQD GH SROLHWLOq DQFRUDGD DPE EDUUHV
G DFHUDPEFDEOHVDPEXQDPDOODGHWULSOHWRUVLyGHPPGHSDVGHPDOODL
PPGHGLjPHWUHLOjPLQDGHSROLHWLOqG DOWDGHQVLWDWGHPPGHJUXL[
P %DUDQD GHSURWHFFLyHQHOSHUtPHWUHGHODFRURQDFLy G H[FDYDFLRQVG DOojULDP
DPE WUDYHVVHU VXSHULRU WUDYHVVHU LQWHUPHGL L PXQWDQWV GH WXE PHWjOāOLF GH 
VzFRO GH SRVW GH IXVWD DQFRUDGD DO WHUUHQ\ DPE GDXV GH IRUPLJy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3DQWDOOD GH SURWHFFLy FRQWUD GHVSUHQLPHQWV GH OD FDSD VXSHUILFLDO GHO PDQWHOO
YHJHWDO SHU PLWMD YHVVDQW G DOojULD  P DPE [DU[D GH VHJXUHWDW QRUPDOLW]DGD
81((1SRVWVGHSHUILOV,31HQFDVWDWVDWHUUDLVXEMHFFLyDPEFDEOHV
G DFHUGHGLjPHWUHPPLDPEHO GHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P (VWDFDGDGHSURWHFFLyFRQWUDGHVSUHQLPHQWVGHOWHUUHQ\SHUPLWMDYHVVDQWG DOojULD
 P DPE PDOOD JDOYDQLW]DGD GH WRUVLy WULSOH L PDOOD HOHFWURVROGDGD GH EDUUHV
FRUUXJDGHV G DFHU VREUH SDOV GH SHUILOV G DFHU ,31  HQFDVWDWV D WHUUD L
VXEMHFWDGDDPEFDEOHVG DFHUGHGLjPHWUHPPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
P %DUUHUD GH VHJXUHWDW FRQWUD HVOODYLVVDGHV HQ FRURQDFLRQV GH UDVHV L H[FDYDFLRQV
DPEOHVWHUUHVGHL[DGHVDODYRUDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HPjIRU GH SROLFDUERQDW DPE VLVWHPD zSWLF GH GLjPHWUH  PP DPE XQD FDUD L
XQIRFXVzSWLFDQRUPDOLOHQWGHFRORUDPEUHQRUPDOGHYHKLFOHVLQVWDOāODWL
DPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
([HFXWDUOHVHVFDOHVDODYHJDGDTXHHOVRVWUHGHODSODQWDDODTXHGRQLDFFpV
$VVHJXUDUOHVHVFDOHVGHPj
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
6ROLFLWDUGDGHVGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOHVWHUUHV
([HFXFLy GHWUHEDOOVDO LQWHULRUGHUDVHVSHUHTXLSV
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
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(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD

3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV

1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV

3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV

(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV

6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV

5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO

3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV

(YLWDUSURFpVGHVROGDGXUDDO REUD

8WLOLW]DUSHFHVHVSHFLDOVG XQLyGH39&SHUWDOG HYLWDUGHGLODWDUOHVSHFHVDPEFDORU

5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW

(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH

&DQYLRPRGLILFDFLyGHOSURFpVGHWUHEDOO

9HQWLODFLyGHOHV]RQHVGHWUHEDOO

6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV

$FWXDFLRQVSUqYLHVGHGHVSDUDVLWDFLyLGHVUDWLW]DFLy

3URFHGLPHQWSUHYLGHWUHEDOO

$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD

$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW

(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV

/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV

3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV

8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU 
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO

&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
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X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1 
X 3URWHFWRU DXGLWLX G DXULFXODU DFREODW DO FDS DPE DUQqV L RUHOOHUHV DQWLVRUROO 
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D VROGDGRU DPE SDOPHOO GH SHOO IROUH LQWHULRU GH FRWy L 
PjQLJD OODUJD GH VHUUDWJH IROUDGD GH GULO IRUW KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV 
81((1L81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE 
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ 
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD 
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH 
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU

X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy 
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV 
KRPRORJDGDVHJRQV81((1

X &DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy 
 FRORUJURFKRPRORJDGDVHJRQV81((1


X 3DQWDORQVGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyG REUHVOLQHDOVHQVHUYHLGHSROLqVWHULFRWy 
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1

X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD 
VHJRQV81((1
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV 
H[WHULRUV
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1





8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy GH WDO~V DPE PDOOD PHWjOāOLFD L OjPLQD GH SROLHWLOq DQFRUDGD DPE EDUUHV
G DFHUDPEFDEOHVDPEXQDPDOODGHWULSOHWRUVLyGHPPGHSDVGHPDOODL
PPGHGLjPHWUHLOjPLQDGHSROLHWLOqG DOWDGHQVLWDWGHPPGHJUXL[
P %DUDQD GHSURWHFFLyHQHOSHUtPHWUHGHODFRURQDFLy G H[FDYDFLRQVG DOojULDP
DPE WUDYHVVHU VXSHULRU WUDYHVVHU LQWHUPHGL L PXQWDQWV GH WXE PHWjOāOLF GH 
VzFRO GH SRVW GH IXVWD DQFRUDGD DO WHUUHQ\ DPE GDXV GH IRUPLJy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3DQWDOOD GH SURWHFFLy FRQWUD GHVSUHQLPHQWV GH OD FDSD VXSHUILFLDO GHO PDQWHOO
YHJHWDO SHU PLWMD YHVVDQW G DOojULD  P DPE [DU[D GH VHJXUHWDW QRUPDOLW]DGD
81((1SRVWVGHSHUILOV,31HQFDVWDWVDWHUUDLVXEMHFFLyDPEFDEOHV
G DFHUGHGLjPHWUHPPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P (VWDFDGDGHSURWHFFLyFRQWUDGHVSUHQLPHQWVGHOWHUUHQ\SHUPLWMDYHVVDQWG DOojULD
 P DPE PDOOD JDOYDQLW]DGD GH WRUVLy WULSOH L PDOOD HOHFWURVROGDGD GH EDUUHV
FRUUXJDGHV G DFHU VREUH SDOV GH SHUILOV G DFHU ,31  HQFDVWDWV D WHUUD L
VXEMHFWDGDDPEFDEOHVG DFHUGHGLjPHWUHPPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH

5LVFRV









3jJLQD  

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




+9
P %DUUHUD GH VHJXUHWDW FRQWUD HVOODYLVVDGHV HQ FRURQDFLRQV GH UDVHV L H[FDYDFLRQV
DPEOHVWHUUHVGHL[DGHVDODYRUDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%-
X 6HPjIRU GH SROLFDUERQDW DPE VLVWHPD zSWLF GH GLjPHWUH  PP DPE XQD FDUD L
XQIRFXVzSWLFDQRUPDOLOHQWGHFRORUDPEUHQRUPDOGHYHKLFOHVLQVWDOāODWL
DPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
$VVHJXUDUOHVHVFDOHVGHPj
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLy LPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
6ROLFLWDUGDGHVGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOHVWHUUHV
([HFXFLyGHWUHEDOOVDO LQWHULRUGHUDVHVSHUHTXLSV
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHSDUDPHQWVDFDEDWVGHIHU K
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
9HQWLODFLy GHOHV]RQHVGHWUHEDOO
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
$FWXDFLRQVSUqYLHVGHGHVSDUDVLWDFLyLGHVUDWLW]DFLy
3URFHGLPHQWSUHYLGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DQWDOOD IDFLDO SHU D VROGDGXUD HOqFWULFD DPE PDUF DEDWLEOH GH Pj L VXSRUW GH 
SROLqVWHU UHIRUoDW DPE ILEUD GH YLGUH YXOFDQLW]DGD G  PP GH JUXL[ DPE YLVRU
LQDFWtQLFVHPLIRVFDPESURWHFFLy',1KRPRORJDGDVHJRQV81((1
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1 
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

3jJLQD  

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




+
X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D VROGDGRU DPE SDOPHOO GH SHOO IROUH LQWHULRU GH FRWy L 
PjQLJD OODUJD GH VHUUDWJH IROUDGD GH GULO IRUW KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
+&
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1


+(
X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV 
81((1L81((1
+.
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU 
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
+
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE 
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
+
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ 
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD 
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH 
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
+'
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV 
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
+.
X 6LVWHPD GH VXEMHFFLy HQ SRVLFLy GH WUHEDOO L SUHYHQFLy GH SqUGXD G HTXLOLEUL 
FRPSRVW G XQD EDQGD GH FLQWXUD VLYHOOD UHFRO]DPHQW GRUVDO HOHPHQWV
G HQJDQ[DPHQW FRQQHFWRU HOHPHQW G DPDUUDPHQW GHO VLVWHPD G DMXVW GH ORQJLWXG
KRPRORJDWVHJRQV81((181((181((1L81((1
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU

+
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D PXQWDWJHV LR WUHEDOOV PHFjQLFV GH SROLqVWHU L FRWy 
  FRORU EODX YHUJDUD WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV KRPRORJDGD 
VHJRQV81((1

+
X &DPLVDGHWUHEDOOSHUDPXQWDWJHVLRWUHEDOOVPHFjQLFVVROGDGRUVLRWUHEDOODGRUV 
GH WXEV GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EODYHQF DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV
WUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD 
VHJRQV81((1
+
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV 
H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39& 
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
+
X 'DYDQWDO SHU D VROGDGRU GH VHUUDWJH KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1 
L81((1

3RQWPRQWVHUUDWDWHUUDVVD66




GHVPXQWDWJHLQFOzV
+-
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
+0
P %DUDQDGHSURWHFFLySUHIDEULFDGDSHUDIRUDWVG DVFHQVRUG DOojULDPIL[DGDDPE
FDUJROVG DWDFRQDWDOVEUDQFDOVGHIjEULFDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+1
P %DUDQD GH SURWHFFLy VREUH VRVWUH R OORVD G DOojULD  P HQMRYDGD HQ FqUFRO
SHULPHWUDOGHIRUPLJyFDGDPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+8
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
+$)
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+$
X ([WUDFWRU ORFDOLW]DW GH JDVRV FRQWDPLQDQWV HQ WUHEDOOV GH VROGDGXUD DPE YHORFLWDW
GHFDSWXUDGHDPVFROāORFDW
+%
X 3DQWDOODDwOODQWSHUDWUHEDOOVHQ]RQHVG LQIOXqQFLDGHOtQLHVHOqFWULTXHVHQWHQVLy
+%
X $wOODQWGHFDXW[~SHUDFRQGXFWRUGHOtQLDHOqFWULFDHQWHQVLyGHOODUJjULDP
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV 
UHTXLVLWV UHJODPHQWDULV HQ SUHYLVLy GH FDLJXGHV SHU D OD UHDOLW]DFLy G HVWUXFWXUHV
WDQFDPHQWVFREHUWHVLDOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO 
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLy GH SURMHFFLy GH SDUWtFXOHV LQFDQGHVFHQWV DPE PDQWD LJQtIXJD [DU[D GH
VHJXUHWDW QRUPDOLW]DGD 81((1   SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW
DOWD QXDGD DPE FRUGD SHULPHWUDO GH SROLDPLGD L FRUGD GH FRVLW GH  PP GH
GLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQDGHSURWHFFLySHUDHVFDOHVG DOojULDPDPEWUDYHVVHUGHWDXOyGHIXVWD
IL[DGD DPE VXSRUWV GH PXQWDQW PHWjOāOLF DPE PRUGDVVD SHU DO VRVWUH L DPE HO
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6HQ\DO LQGLFDWLYD GH OD XELFDFLy G HTXLSV G H[WLQFLy G LQFHQGLV QRUPDOLW]DGD DPE 
SLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVYHUPHOOGHIRUPDUHFWDQJXODURTXDGUDGDFRVWDWPDMRU
FPSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
5qWRO DGKHVLX  0,(5$7  GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH FRQWURO 
HOqFWULFDGKHULW
6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH 
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX 
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 

([WLQWRU GH SROV VHFD GH  NJ GH FjUUHJD DPE SUHVVLy LQFRUSRUDGD SLQWDW DPE 
VXSRUWDODSDUHWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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'HVFULSFLy
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
$GRSWDUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVQHFHVVjULHVSHUDOPDQWHQLPHQWFRUUHFWHSRVWHULRU
$VVHJXUDUOHVHVFDOHVGHPj
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6ROLFLWDUKDELOLWDFLySURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDOHQFDUUHJDWGHOPDQWHQLPHQWGHO REUD
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy

,
,
,
,
,
,

(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
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,
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
,
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
,
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
,
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
,
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
,
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
,
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
,
(YLWDUSURFpVGHVROGDGXUDDO REUD
,
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
,
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
,
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
,
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
,
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
,
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
,
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
,
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH
,
$wOODPHQWGHOSURFpV
,
'LVSRVLWLXVG DODUPD
,
9HQWLODFLyGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
,
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
,
1R VROGDU VREUH FRQWHQLGRUV GH PDWHULDOV LQIODPDEOHV R H[SORVLXV SLQWXUHV GLVVROYHQWV
HWF 
,
8WLOLW]DUDLJXDVDERQRVDSHUDGHWHFWDUIXLWHVGHJDV
,
(YLWDUXQLRQVGHPDQJXHUHVDPEILOIHUURV
,
5HYLVLySHULzGLFDGHOVHTXLSVGHWUHEDOO
,
,PSHGLUHOFRQWDFWHGHO DFHWLOqDPEHOFRXUH
,
1RIXPDU
,
(VWDEOLU XQD ]RQD GH SURWHFFLy GH UDGL  P HQ WUHEDOOV GH VROGDGXUD L WDOO DPE VHUUD
UDGLDO
,
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
,
(Q PDQLSXODU VLVWHPHV HOqFWULFV FRQQH[LRQV HWF YHULILFDU TXH OHV OLQLHV QR HVWDQ HQ
WHQVLy
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DQWDOOD IDFLDO SHU D SURWHJLU FRQWUD OD SURMHFFLy GH SDUWtFXOHV L D O HQFHEDPHQW
G DUFV HOqFWULFV GH SROLFDUERQDW WUDQVSDUHQW SHU D DFREODU DO FDVF DPE DUQqV
GLHOqFWULF
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D VROGDGRU DPE SDOPHOO GH SHOO IROUH LQWHULRU GH FRWy L
PjQLJD OODUJD GH VHUUDWJH IROUDGD GH GULO IRUW KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
X 6LVWHPD GH VXEMHFFLy HQ SRVLFLy GH WUHEDOO L SUHYHQFLy GH SqUGXD G HTXLOLEUL
FRPSRVW G XQD EDQGD GH FLQWXUD VLYHOOD UHFRO]DPHQW GRUVDO HOHPHQWV
G HQJDQ[DPHQW FRQQHFWRU HOHPHQW G DPDUUDPHQW GHO VLVWHPD G DMXVW GH ORQJLWXG
KRPRORJDWVHJRQV81((181((181((1L81((1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
X *UDQRWD GH WUHEDOO SHU D PXQWDWJHV LR WUHEDOOV PHFjQLFV GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU EODX YHUJDUD WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV KRPRORJDGD
VHJRQV81((1
X &DPLVDGHWUHEDOOSHUDPXQWDWJHVLRWUHEDOOVPHFjQLFVVROGDGRUVLRWUHEDOODGRUV
GH WXEV GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EODYHQF DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV
WUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
X -DTXHWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV
KRPRORJDGDVHJRQV81((1





8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQDGHSURWHFFLySHUDHVFDOHVG DOojULDPDPEWUDYHVVHUGHWDXOyGHIXVWD
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IL[DGD DPE VXSRUWV GH PXQWDQW PHWjOāOLF DPE PRUGDVVD SHU DO VRVWUH L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
+-
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
+0
P %DUDQDGHSURWHFFLySUHIDEULFDGDSHUDIRUDWVG DVFHQVRUG DOojULDPIL[DGDDPE
FDUJROVG DWDFRQDWDOVEUDQFDOVGHIjEULFDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+1
P %DUDQD GH SURWHFFLy VREUH VRVWUH R OORVD G DOojULD  P HQMRYDGD HQ FqUFRO
SHULPHWUDOGHIRUPLJyFDGD PLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%
X 3DQWDOODDwOODQWSHUDWUHEDOOVHQ]RQHVG LQIOXqQFLDGHOtQLHVHOqFWULTXHVHQWHQVLy
+%
X $wOODQWGHFDXW[~SHUDFRQGXFWRUGHOtQLDHOqFWULFDHQWHQVLyGHOODUJjULDP
+%%$$
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$%
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
+%%$(
X 5qWRO DGKHVLX  0,(5$7  GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH FRQWURO
HOqFWULFDGKHULW
+%%$)
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRULV GLHOHFWULFV HVFDOD EDQTXHWD EDVWLGD SHU[D GH WHUUD  VL KL KD ULVF FRQWDFWH
HOqFWULF
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
,
(Q PDQLSXODU VLVWHPHV HOqFWULFV FRQQH[LRQV HWF YHULILFDU TXH OHV OLQLHV QR HVWDQ HQ
WHQVLy
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
$GRSWDUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVQHFHVVjULHVSHUDOPDQWHQLPHQWFRUUHFWHSRVWHULRU
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
,QFRUSRUDU DO SURMHFWH PHVXUHV GH SURWHFFLy SHU DO PXQWDWJH L PDQWHQLPHQW GH OD
LQVWDOODFLy
$VVHJXUDUOHVHVFDOHVGHPj
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
$OVSODQVLQFOLQDWVWUHEDOODUVREUHVXSHUItFLHVUXJRVHVLQROOLVFDQWV
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
)RUPDFLy
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLy GHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVDFREHUWHVLQFOLQDGHVDPEYHQWVXSHULRUDNPK
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
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8$ 'HVFULSFLy
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH
JKRPRORJDWVHJRQV81((1
X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DQWDOOD IDFLDO SHU D SURWHJLU FRQWUD OD SURMHFFLy GH SDUWtFXOHV L D O HQFHEDPHQW
G DUFV HOqFWULFV GH SROLFDUERQDW WUDQVSDUHQW SHU D DFREODU DO FDVF DPE DUQqV
GLHOqFWULF
X 3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOOD GH JXDQWV SHU D VROGDGRU DPE SDOPHOO GH SHOO IROUH LQWHULRU GH FRWy L
PjQLJD OODUJD GH VHUUDWJH IROUDGD GH GULO IRUW KRPRORJDWV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
X 3DUHOODGHJXDQWVGHPDWHULDODwOODQWSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVFODVVHORJRWLSFRORU
EHL[WHQVLyPj[LPD9KRPRORJDWVVHJRQV81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV GLHOqFWULTXHV UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD VROD DQWLOOLVFDQW L DQWLHVWjWLFD IDOFD DPRUWLGRUD SHU DO WDOy
OOHQJHWD GH PDQ[D GH GHVSUHQLPHQW UjSLG VHQVH IHUUDPHQWD PHWjOāOLFD DPE
SXQWHUDUHIRUoDGDKRPRORJDGHVVHJRQV',1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
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+.
X 6LVWHPD GH VXEMHFFLy HQ SRVLFLy GH WUHEDOO L SUHYHQFLy GH SqUGXD G HTXLOLEUL
FRPSRVW G XQD EDQGD GH FLQWXUD VLYHOOD UHFRO]DPHQW GRUVDO HOHPHQWV
G HQJDQ[DPHQW FRQQHFWRU HOHPHQW G DPDUUDPHQW GHO VLVWHPD G DMXVW GH ORQJLWXG
KRPRORJDWVHJRQV81((181((181((1L81((1
+1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU
+
X &DPLVDGHWUHEDOOSHUDPXQWDWJHVLRWUHEDOOVPHFjQLFVVROGDGRUVLRWUHEDOODGRUV
GH WXEV GH SROLqVWHU L FRWy   FRORU EODYHQF DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV
WUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
+
X 3DQWDORQV GH WUHEDOO SHU D PXQWDWJHV LR WUHEDOOV PHFjQLFV GH SROLqVWHU L FRWy
  FRORU EODX YHUJDUD WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV KRPRORJDWV
VHJRQV81((1
+
X $UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQDKRPRORJDGD
VHJRQV81((1
+
X &DVDFD WLSXV HQJLQ\HU GH SROLqVWHU HPEXDWDGD DPE PDWHULDO DwOODQW EXW[DTXHV
H[WHULRUV
+
X ,PSHUPHDEOH DPE MDTXHWD FDSXW[D L SDQWDORQV SHU D REUHV S~EOLTXHV GH 39&
VROGDWGHPPGHJUXL[GHFRORUYLXKRPRORJDWVHJRQV81((1
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8$ 'HVFULSFLy
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDYHUWLFDOGHOVODWHUDOVGHOVIRUDWVGHOHVHVFDOHVHQWRWDO DOoDGD
DPE [DU[DWHOy QRUPDOLW]DGD 81((1   GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH
WHQDFLWDWDOWDQXDGDDPEFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDDQFRUDWJHGHIOHL[SHUIRUDWL
FODXG LPSDFWHG DFHULFRUGDGHFRVLWGHPPGHGLjPHWUHLDPEHOGHVPXQWDWJH
LQFOzV
P 3URWHFFLyFROāOHFWLYDKRULW]RQWDOG REHUWXUHVDPE[DU[DSHUDSURWHFFLRQVVXSHUILFLDOV
FRQWUD FDLJXGHV GH ILO WUHQDW GH SROLDPLGD QR UHJHQHUDGD GH WHQDFLWDW DOWD GH 
PPGHGLjPHWUH[PPGHSDVGHPDOODFRUGDSHULPHWUDOGHSROLDPLGDGH
PP GH GLjPHWUH QXDGD D OD [DU[D IL[DGD DPE IOHL[ L WDFV G H[SDQVLy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 3URWHFFLyKRULW]RQWDOG REHUWXUHVG PGHGLjPHWUHFRPDPj[LPHQVRVWUHVDPE
IXVWDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQDGHSURWHFFLySHUDHVFDOHVG DOojULDPDPEWUDYHVVHUGHWDXOyGHIXVWD
IL[DGD DPE VXSRUWV GH PXQWDQW PHWjOāOLF DPE PRUGDVVD SHU DO VRVWUH L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQDGHSURWHFFLySUHIDEULFDGDSHUDIRUDWVG DVFHQVRUG DOojULDPIL[DGDDPE
FDUJROVG DWDFRQDWDOVEUDQFDOVGHIjEULFDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
P %DUDQD GH SURWHFFLy VREUH VRVWUH R OORVD G DOojULD  P HQMRYDGD HQ FqUFRO
SHULPHWUDOGHIRUPLJyFDGD PLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 3DQWDOODDwOODQWSHUDWUHEDOOVHQ]RQHVG LQIOXqQFLDGHOtQLHVHOqFWULTXHVHQWHQVLy
X $wOODQWGHFDXW[~SHUDFRQGXFWRUGHOtQLDHOqFWULFDHQWHQVLyGHOODUJjULDP
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPGHGLVWjQFLDIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HPjIRU GH SROLFDUERQDW DPE VLVWHPD zSWLF GH GLjPHWUH  PP DPE XQD FDUD L
XQIRFXVzSWLFDQRUPDOLOHQWGHFRORUDPEUHQRUPDOGHYHKLFOHVLQVWDOāODWL
DPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
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,
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
,
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
,
)RUPDFLy
,
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
,
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
,
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
,
6XVSHQVLy GHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
,
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
,
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
,
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
,
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVDFREHUWHVLQFOLQDGHVDPEYHQWVXSHULRUDNPK
,
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
,
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
,
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
,
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
,
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
,
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
,
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
,
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
,
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
,
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
,
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRULV GLHOHFWULFV HVFDOD EDQTXHWD EDVWLGD SHU[D GH WHUUD  VL KL KD ULVF FRQWDFWH
HOqFWULF
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
,
(Q PDQLSXODU VLVWHPHV HOqFWULFV FRQQH[LRQV HWF YHULILFDU TXH OHV OLQLHV QR HVWDQ HQ
WHQVLy
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'HVFULSFLy
5LVFRV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&

,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF

,QFRUSRUDU DO SURMHFWH PHVXUHV GH SURWHFFLy SHU DO PXQWDWJH L PDQWHQLPHQW GH OD 
LQVWDOODFLy
2UGUHLQHWHMD

3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO

2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH

3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO

3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV

(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW

,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV

1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV

6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
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8$ 'HVFULSFLy
5LVFRV
X &DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHVPj[LPGH 
JKRPRORJDWVHJRQV81((1


X 8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO DPE YLVRU 
WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV VHJRQV 81((1  L
81((1
X 0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

X 3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLyQLYHOO 
KRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1

X 3DUHOOD GH JXDQWV FRQWUD DJHQWV TXtPLFV L PLFURRUJDQLVPHV KRPRORJDWV VHJRQV 
81((1L81((1
X 3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLy HQ 
JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD 
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyLVHQVH 
SODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1,62
81((1,62L81((1,62
X 6LVWHPD DQWLFDLJXGD FRPSRVW SHU XQ DUQqV DQWLFDLJXGD DPE WLUDQWV EDQGHV 
VHFXQGjULHV EDQGHV VXEJO~WLHV EDQGHV GH FXL[D UHFRO]DPHQW GRUVDO SHU D
VXEMHFFLy HOHPHQWV G DMXVW HOHPHQW GRUVDO G HQJDQ[DPHQW G DUQqV DQWLFDLJXGD L
VLYHOOD LQFRUSRUDW D XQ VXEVLVWHPD DQWLFDLJXGD GH WLSXV OOLVFDQW VREUH OtQLD
G DQFRUDWJH IOH[LEOH GH OODUJDULD  P KRPRORJDW VHJRQV 81((1  81((1
81((181((1L81((1
X )DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU

X &DPLVD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH SROLqVWHU L FRWy 
 FRORUJURFKRPRORJDGDVHJRQV81((1


X 3DQWDORQVGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyG REUHVOLQHDOVHQVHUYHLGHSROLqVWHULFRWy 
  FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV LQWHULRUV L WLUHV UHIOHFWDQWV 
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P %DUDQD GHSURWHFFLyHQHOSHUtPHWUHGHODFRURQDFLy G H[FDYDFLRQVG DOojULDP
DPE WUDYHVVHU VXSHULRU WUDYHVVHU LQWHUPHGL L PXQWDQWV GH WXE PHWjOāOLF GH 
VzFRO GH SRVW GH IXVWD DQFRUDGD DO WHUUHQ\ DPE GDXV GH IRUPLJy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P &DEOH ILDGRU SHU DO FLQWXUy GH VHJXUHWDW IL[DW HQ DQFRUDWJHV GH VHUYHL L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV
P 7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH SROLHWLOq WDURQMD
IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV G DFHU DOORWMDWV DPE IRUDWV DO
VRVWUH
X 7RSDOOSHUDGHVFjUUHJDGHFDPLRQVHQH[FDYDFLRQVGHPG DPSODGDDPEWDXOy
GHIXVWDLSHUILOV,31FODYDWDOWHUUHQ\LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV EODQF GH
IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW G HVTXHUUD D GUHWD D
 HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU
YLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DOGHREOLJDFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDEODQFVREUHIRQVEODXGHIRUPD
FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
UHFWDQJXODUSHUVHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
X 6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV JURF GH
IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

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.

1.1. Identificació de les obres
“Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de
Montserrat de Terrassa“

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:
a) 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
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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 sociotècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
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.
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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) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

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 reduirne 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.

1 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
2 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.
3 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.
4 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.
5 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor
de les seves responsabilitats.

6 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:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el
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2

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.
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:
1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a)

b)

2.

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:
a)
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b)
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.
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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 corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e)
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.
f)
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g)
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h)
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.
i)
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.
j)
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.
3.
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.
4.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
5.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
6.
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.
c)
d)

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.
Pàg. 4
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
8 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
9 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.

1 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.
2 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:
1 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2 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.
3 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 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.
4 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.
5 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.
6 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.
7 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
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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:
1

2

3

4
5

6

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
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.
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.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la
subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
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12
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14
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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.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
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:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
l)
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.
m) 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.
n) 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
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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 contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició
addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.
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
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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 (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-
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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:
1

2
3
4

5

6

7

8

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):
o) 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.
p) 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 l’empresari el compromís de
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1
2
3
4
5
6
7
8

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:
1
2
3

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.
4 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i
Salut.
6 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.
7 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per l’obra en qüestió.
10 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
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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 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) .
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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 i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció
Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
-

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.
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- 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.

-

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.
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-

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.
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(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
Altres.

3.4. El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat
pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de
seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres
de les Administracions públiques.
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que
intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball
de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els
quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el
compliment del Pla de Seguretat i Salut.
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-iquatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

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.
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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.

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

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 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.
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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)”.

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”.

−

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).

−

“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)”.

−

“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)”.

“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)”.

−

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 03 de febrer de 2009).

−

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado
a luz o en período de lactancia”.

−

−

“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
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
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−

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, 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 mecànicas”.

−

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

−

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

−

''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

−

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).''

−

''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).''

−

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico.''

−

''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

−

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''

−

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''

−

''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

−

''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).''

−

''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''

−

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.

−

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

−

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23
de marzo de 2010).''

−

−

−

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestánnicos).''

−

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

−

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

−

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención.”

−

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
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−

''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo
general del sector de la construcción.''

−

''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.''

−

“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

−

''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''

−

“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.”

−

''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la
construcción.''

−

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.”

−

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.”

−

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”

−

“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción
Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

−

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal
de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.”

−

''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.”

−

''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se
establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.''

−

''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción
técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las
actividades subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria
05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de
explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.''

−

''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la

−

''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del
Estado.''

−

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

−

−

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”
“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.”

−

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

−

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.”

−

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en
una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”

−

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el
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instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto
919/2006, de 28 de julio.''
−

''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''

−

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”.

−

''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.''

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)”.
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“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

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 NTEIEE/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
Pàg. 15
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desembre de 2001).
−
−

−

−

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997)”.

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)”.

−

“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”.

“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 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)”.

“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)”.

−

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

−

''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de
aplicación de plaguicidas.''

−

''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.''

“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”.

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)”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
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−

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”

−

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”

−

''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados.''

−

''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento
de
Productos
Químicos
y
sus
Instrucciones
Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.''

−

''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera.''

−

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)”.

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 89/686/CEE
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006)
777]”.

−

“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos a presión (refundición).”

−

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)”.

“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)”.
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−

−

−

“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.

−

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro.''

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).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

−

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

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.

−

“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).”

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d’obra.

−

“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de
explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no
consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.”

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

−

''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos.''

−

''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades

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,
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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:
1.2.3.4.5.-

MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
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:

−

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
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
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.

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:

Prèvies als accidents.1
-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.Annex núm. 9. Estudi de Seguretat i Salut. Plec

2
3
4
5

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.
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6
7

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.
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.
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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 complirho, 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.
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7. 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

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.

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:

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
−

−
−

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
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.
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−
−
−

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.
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Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

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).

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 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.

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.
−

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.
−

−

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
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).

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: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
−

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

Annex núm. 9. Estudi de Seguretat i Salut. Plec

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 del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

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.

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.

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).

−

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).

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).

−

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent
a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
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−

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

−

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

−

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

−

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 2/12/00).

−

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURES
Barcelona, juliol 2021

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins
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AMIDAMENTS

Pàg.:
01
01

OBRA
CAPÍTOL

AMIDAMENTS

1

PC-CGG-19071_SS
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
11

NUM. CODI
1

H1421110

UA

DESCRIPCIÓ

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1411111

u

H146J364

u

H147D501

H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

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
AMIDAMENT DIRECTE
H1432012

u

5

H1447005

u

H145C002

u

H145K153

u

H1461164

u

H1465275

u

H1474600

u

10,000

16

H1487350

12,000

u

H1489790

2,000

H1481242

20

H1483344

H1484110

u

OBRA
CAPÍTOL
EUR

20,000

Pantalons 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, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Samarreta de treball, de cotó

u

10,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

10,000

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

AMIDAMENT DIRECTE
19

10,000

1,000

Jaqueta 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

u

AMIDAMENT DIRECTE
18

1,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

17

10,000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

u

AMIDAMENT DIRECTE

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 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

10

H1486241

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

9

15

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

8

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

7

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

6

H1485800

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

4,000
14

4

10,000

12,000
13

u

12,000

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 subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

u

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

H1423230

10,000

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

3

2

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

12
AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

01
02

PC-CGG-19071_SS
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

3

Pàg.:

Num. Text

NUM. CODI
1

H153A9F1

UA

DESCRIPCIÓ

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

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

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

HBBAC005

u

HBBAF004

u

01
03

[F]

120,000

HQU1H110

PC-CGG-19071_SS
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

2,000

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

HQU1B150

mes

7

H1511017

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Zona Av. Vallès Oest

2,000

25,000

2,000

100,000 C#*D#*E#*F#

Zona Av. Vallès Est

2,000

20,000

2,000

80,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text

HQU1E170

mes

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

120,000

5

180,000

HQU22301

u

TOTAL

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

HQU25701

u

2,000

240,000
7

m

10,000

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

H152D801

6,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

Fórmula

6,000

240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

6,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'',
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

4

Fórmula

2

m

8,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE

1

H1523221

mes

2,000

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

TOTAL AMIDAMENT
8

HQU1D190

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

Fórmula

2,000
3

HM31161J

TOTAL

1

AMIDAMENT DIRECTE

6

240,000

mes

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
AMIDAMENT DIRECTE

Fórmula

240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Num. Text

2,000

2,000

[E]

UA

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

5

NUM. CODI
1

2,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

4,000

[C]

2,000

1

AMIDAMENT DIRECTE
2

Tipus

4

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
EUR

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

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

Pàg.:
AMIDAMENT DIRECTE

8

HQU2AF02

u

HQU2D102

u

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

HQU2P001

u

HQU25201

u

2,000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

13

2,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

5

4,000

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

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
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

6,25

€

P-2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

6,10

€

P-3

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

5,03

€

P-4

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

19,09

€

11,25

€

€

P-5

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-6

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

8,20

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

20,92

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
(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

20,12

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 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
(DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

17,27

2,72

€

15,86

€

220,58

€

P-7

P-8

P-9

H145K153

H1461164

H1465275

u

u

u

P-10

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
(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12

H147D501

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 subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
(DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

Pàg.:

2

P-13

H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

24,14

€

P-14

H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

26,47

€

P-15

H1483344

u

Pantalons 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, homologats
segons UNE-EN 340
(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

10,73

€

P-16

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,84

€

P-17

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

15,42

€

P-18

H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

30,44

€

P-19

H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

5,23

€

P-20

H1489790

u

Jaqueta 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
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

14,36

€

P-21

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
(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

17,14

€

P-22

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
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

11,50

€

P-23

H1523221

m

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

11,65

€

P-24

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
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

23,82

€

P-25

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

31,62

€

€

€

€

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

P-26

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
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

37,29

€

P-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
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

30,48

€

P-28

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
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

45,91

€

P-29

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
(QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

47,17

€

P-30

HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

61,56

€

P-37

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
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-39

HQU2D102

u

P-40

HQU2E001

P-41

P-42

€

109,20

€

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

62,68

€

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

71,63

€

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

46,54

€

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

2,15

€

L´ECCP
Autor del projete

HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
(SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

73,10

€

P-32

HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

72,93

€
Manuel Reventós i Rovira

P-33

HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

153,93

€

P-34

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

67,27

€

P-35

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

18,32

€

P-36

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
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

27,68

€

4
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P-1

H1411111

u

B1411111

P-2

H1421110

u

u

B1421110

P-3

H1423230

u

u

B1423230

P-4

H1432012

u

u

B1432012

P-5

H1447005

u

u

Pàg.:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,25

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes

5,95000

P-6

H145C002

u

B145C002

P-7

H145K153

u

u

B145K153

P-8

H1461164

u

u

B1461164

P-9

H1465275

B1465275

u

u

u

2

Altres conceptes

0,82000

€

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

2,72

€

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
Altres conceptes

2,59000

UNE-EN ISO 20347

€
€

0,30000

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,10

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes

5,81000

P-10

H146J364

u

B146J364

u

€

0,29000

€

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,03

€

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
Altres conceptes

4,79000

P-11

H1474600

u

B1474600

€

15,86

€

15,10000
0,76000

€
€

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 subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

220,58

€

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 subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Altres conceptes

210,08000

10,50000

€

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,14

€

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
u

€

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,09

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes

18,18000
0,91000

€

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

11,25
11,25000

€
€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,20

€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes

7,81000

P-12

H147D501

u

B147D501

u

€

P-13

€

0,39000

€

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,92

€

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes

19,92000
1,00000

€

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

20,12

€

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
Altres conceptes

19,16000
0,96000

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 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

17,27

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 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

16,45000

P-14

H147L015

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

B1Z09F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut

B147L005

u

H1481242

u

B1481242

€

P-15

H1483344

u

u

B1483344

€

P-16

H1484110

u

u

B1484110

€

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
Altres conceptes

19,48000

€

3,69000

€

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

26,47

€

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes

25,21000
1,26000

€

Pantalons 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, homologats
segons UNE-EN 340

10,73

€

Pantalons 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, homologats
segons UNE-EN 340
Altres conceptes

10,22000

P-17

H1485800

u

B1485800

u

€

€

0,51000

€

2,84

€

2,70000
0,14000

€
€

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,42

€

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

14,69000

Samarreta de treball, de cotó
Altres conceptes

€

€

0,97000

Samarreta de treball, de cotó
u

€

0,13000

Altres conceptes

0,24000

Altres conceptes

Pàg.:
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0,73000

€

30,44

€

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
Altres conceptes

28,99000
1,45000

€
€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,23

€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes

4,98000

Altres conceptes
P-18

H1486241

u

B1486241

P-19

H1487350

u

u

B1487350

P-20

H1489790

u

u

B1489790

P-21

P-22

P-23

P-24

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

u

0,25000

€

Jaqueta 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

14,36

€

Jaqueta 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
Altres conceptes

13,68000
0,68000

€
€

P-26

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

17,14

B1520007

u

Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos,
per a seguretat i salut

1,85600

€

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,54400

€

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

0,28800

€

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

€

11,50

€

Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,94500

€

B152KK00

u

Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
Altres conceptes

5,35430

€

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

5,20070

€

11,65

€

B0DZ8-0F7S

u

Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

0,31248

€

B0DZ2-0F7T

u

Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,24738

€

B0D41-07PB

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

1,18873

€

B062-07PU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

0,19773
9,70368

€
€

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

23,82

€

H153A9F1

u

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

P-27

P-28

m

m

u

3,96000

€

11,75000

€

P-29
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Altres conceptes

8,11000

€

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,62

€

BBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,84000

€

BBBAD017

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm,
per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut
Altres conceptes

6,10000

€

HBBAB115

u

22,68000

€

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

37,29

€

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i
salut

6,48000

€

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Altres conceptes

7,86000

€

HBBAC005

u

BBBAC005
12,45200

B15Z1700

H1523221

HBBAA007

€

m2

m

P-25

€

H1511017

H152D801
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HBBAF004

u

u

22,95000

€

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

30,48

€

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, per a seguretat i salut
Altres conceptes

7,86000
22,62000

€

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

45,91

€

BBBAD004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el
text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,00000

€

BBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
Altres conceptes

9,55000

€

HM31161J

u

23,36000

€

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

47,17

€

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut

35,05000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,30000
11,82000

€
€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

61,56

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

58,63000

Altres conceptes
P-30

€

HQU1B150

BQU1B150

mes

mes

€

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

5

HQU1D190

mes

BQU1D190

P-32

HQU1E170

mes

mes

BQU1E170

P-33

HQU1H110

mes

mes

BQU1H110

P-34

HQU22301

mes

u

BQU22303

P-35

HQU25201

u

u

BQU25500

P-36

HQU25701

u

u

BQU25700

P-37

HQU27902
BQU27900

u

u
u

P-38

HQU2AF02

u

BQU2AF02

Altres conceptes

2,93000

€

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

73,10

€

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

69,62000

3,48000

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

72,93

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes

69,46000

3,47000

€

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

153,93

€

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
Altres conceptes

146,60000
7,33000

€

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

67,27

€

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut
Altres conceptes

58,77000

6

9,02500

€

109,20

€

96,59000
12,61000

€
€

62,68

€

56,52000
6,16000

€
€

€

71,63

€

67,16000
4,47000

€
€

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

46,54

€

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut
Altres conceptes

42,21000
4,33000

€
€

2,15

€

0,99000
1,16000

€
€

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

P-39

HQU2D102

u

BQU2D102

P-40

HQU2E001

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
u

u

BQU2E002

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

P-41

€

HQU2GF01

u

BQU2GF00

P-42

HQU2P001

u

u

BQZ1P000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
u

Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut
Altres conceptes

Barcelona, juliol 2021
L´ECCP
Autor del projete

€

€

8,50000

€

18,32

€

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes

14,27000
4,05000

€
€

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

27,68

€

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 , per a seguretat i salut
Altres conceptes

23,19000
4,49000

€

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

33,98

€

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 , per a seguretat i salut

24,95500

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Pàg.:

Altres conceptes

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

P-31
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST
OBRA

01

PC-CGG-19071_SS

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI
1

H1421110

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA
u

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 2
340 (P - 19)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,10

10,000

61,00

2

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,25

12,000

75,00

3

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

5,03

4,000

20,12

4

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 - 4)

19,09

10,000

190,90

5

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 5)

11,25

10,000

112,50

6

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 6)

8,20

7

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 - 7)

8

H1461164

u

9

H1465275

u

12,000

98,40

20,92

2,000

41,84

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 - 8)

20,12

10,000

201,20

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb 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 - 9)

17,27

10,000

172,70

15,86

10,000

158,60

17 H1489790

u

Jaqueta 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 20)

14,36

10,000

143,60

18 H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

26,47

20,000

529,40

19 H1483344

u

Pantalons 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, homologats segons UNE-EN
340 (P - 15)

10,73

20,000

214,60

20 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 16)

2,84

20,000

56,80

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PC-CGG-19071_SS

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI

4.746,37

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

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 - 24)

23,82

4,000

95,28

2

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

31,62

2,000

63,24

3

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 - 26)

37,29

2,000

74,58

4

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 - 27)

30,48

2,000

60,96

10 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)

11 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 - 10)

2,72

12,000

32,64

5

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 (P - 28)

45,91

2,000

91,82

12 H147D501

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 subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 12)

220,58

10,000

2.205,80

6

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 - 29)

47,17

2,000

94,34

7

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 (P - 21)

17,14

180,000

3.085,20

8

H1523221

m

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

11,65

240,000

2.796,00

9

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 (P - 22)

11,50

240,000

2.760,00

13 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 13)

24,14

10,000

241,40

14 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 17)

15,42

10,000

154,20

15 H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 18)

30,44

1,000

30,44

16 H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN

5,23

1,000

5,23

EUR

TOTAL

CAPÍTOL

01.02

9.121,42

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 3

OBRA

01

PC-CGG-19071_SS

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 33)

153,93

8,000

1.231,44

2

HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres (P - 30)

61,56

6,000

369,36

3

HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)

73,10

6,000

438,60

4

HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 32)

72,93

6,000

437,58

5

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

67,27

10,000

672,70

6

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 - 36)

27,68

2,000

55,36

7

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 - 37)

33,98

1,000

33,98

8

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

109,20

1,000

109,20

9

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

62,68

1,000

62,68

10 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

71,63

2,000

143,26

11 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

46,54

2,000

93,08

12 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 42)

2,15

4,000

8,60

13 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

18,32

4,000

73,28

TOTAL

CAPÍTOL

01.03

3.729,12

EUR
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Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 10. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.
MEMÒRIA
1. DADES GENERALS
1.1. ACOMPLIMENT DEL RD 105/2008
El R.D. te per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició, amb la fi de fomentar, en aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres
formes de valoració, assegurant que els destinats a operacions d’eliminació rebin un tractament
adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció.
D’acord amb la disposició transitòria única es d’aplicació a partir del Febrer del 2009 en tots el
projectes relacionats amb la producció de residus.

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia,
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o
demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor):
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica
que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els
treballadors per compte aliè.

1.2. DEFINICIONS
El RD 105/2008 inclou les següents definicions (article 2), a més a més de les incloses en l’article 3 de la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus:
Residu de construcció i d’enderrocs:
Qualsevol substancia u objecte generat en una obra de construcció o demolició, del qual el seu
posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui intenció o obligació de despendre.

1.3. OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà:
1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i
demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 :
L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció
que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.

Residu especial:
Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un tractament
específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE,
del 12 de desembre.

Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.
Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es
generin en l’obra.

Residu no especial:
Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels
residus (contractista).

Residu inert:

Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec , manipulació , separació dels
residus dintre de l’obra.

Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives,
no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i
la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o
subterrànies.
Productor de residus de construcció i demolició (promotor):
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Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció
generats dintre de l’obra.
Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició,
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.
2.

Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en la seva obra han sigut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una
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instal·lació d’eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris
establerts en aquest R.D.

1.4. OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS
1. El Contractista deurà presentar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines i al promotor un Pla de
Gestió de residus de construcció i demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el
contingut previst a l’article 4.1 l’article 5 del RD 105/2008.
Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus
del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra.
Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.
2. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni
per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ

No





7

S’ha dissenyat la l’estructura tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?





8

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?





3.2. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
Les actuacions de prevenció que han de desenvolupar-se estan orientades a aconseguir disminuir la
quantitat de residus produïts (prevenció quantitativa) i reduir la seva toxicitat o perillositat (prevenció
qualitativa). Els objectius són:
▪

Promoure la reutilització en origen de materials i productes en l’obra.

▪

Implicar als agents que intervenen en el sector de la construcció i de la gestió dels residus en la
consciència i necessitat de promoure la prevenció i minimització dels residus.

▪

Prevenir la utilització de materials de la construcció amb efectes perjudicials pel medi ambient i
la salut de les persones que, al final de la seva vida, quan tenen lloc activitats de demolició
poden convertir-se en residus de la construcció tòxics i perillosos.

▪

Minimitzar les fraccions d’impropis que arriben a les instal·lacions de gestió com a
conseqüència d’una falta de bona gestió en origen.

2. OBJECTIU
El present estudi de gestió de residus del “Conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació
d’obra de fàbrica a la C-31, PK 209+310, marge dret. Tram: Sant Adrià del Besòs”, té com objectiu fer
una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà amb
aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa autonòmica, catalana i estatal.

Sí

Les actuacions necessàries per a la prevenció de residus en l’obra, són:

3.1. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS EN PROJECTE
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització tingudes 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.
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Sí

No





1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix
emplaçament?





2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar
residus?





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?





5

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?





6

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
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▪

Fomentar plans de gestió de residus en l’obra que contemplen una descripció rigorosa de les
mesures i operacions previstes i que garanteixin els següents aspectes:
- La minimització en obra amb control de qualitat del procés de reutilització i reciclatge en
origen.
- L’avaluació de les diferents possibilitats de substitució de materials amb substàncies
perilloses.
- La introducció de bones pràctiques de separació en origen que faciliten l’obtenció de
runes netes que tinguin com a destí la seva revalorització.

▪

Elaborar pressupostos d’obra, per part de les activitats generadores de runes, que incorporen
una partida pressupostària explícita sobre la gestió d’aquests residus.

▪

Incloure en els projectes tècnics d’avaluació de residus criteris de prevenció i minimització, així
com especificar la maquinària i l’equipament a peu d’obra, o altres mitjans que es consideren
oportuns per aconseguir aquesta prevenció, en col·laboració amb les Administracions locals.

▪

Fomentar els sistemes de devolució dels envasos i embalatges de la construcció
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4.1. INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS
▪

Actualitzar estudis impulsats des del DMAiH per avaluar:

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials , s’ha
inclòs un inventari d’aquest tipus de residus.117.029,44

- Les possibilitats de reutilització de les runes en origen (%).
- El comportament dels materials reciclats en aplicacions concretes.
- La influència de nous materials de la construcció en la composició i gestió de residus.

4.1.1.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

La taula següent llista els tipus de Residus Especials que es preveuen generar en les activitats de nova
construcció.

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA
CONSTRUCCIÓ
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)

− Els residus s’han d’estimat en tones i en metres cúbics.

codi
S’utilitzen?
LER
Sí

No

150110





150111





150202





080117





080121





080111





070103/70403/0
70404





− Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1
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.

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ
I ROBA DE PROTECCIÓ
-

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per
aquestes

Els amidaments realitzats provenen de la informació del projecte, essencialment plànols, i de les dades
estimades de la situació actual de la ubicació de l’obra

-

matriu sòlida i porosa perillosa

Tot seguit s’adjunten en forma de taula la tipologia, volums i pes estimat estimats:
Codi

Residu

Volum(m³)

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una

-

Massa(T)

Absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en
cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per

INERTS
170101

Formigó

170302

Mescles bituminose s diferents de les especificades en el codi 170301

170904

Residus barrejats no perillosos

substàncies perilloses
98,50

236,40

202,70

486,48

64,94

155,86

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE
VERNÍS
-

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

NO ESPECIALS
150101

Envasos de paper i cartró

1,55

0,11

170201

Fusta

1,23

0,33

170203

Plàstic

0,45

0,03

170405

Ferro i acer

35,25

276,71

200201

Troncs i soques no perillosos

50

45

ESPECIALS

150110

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes
Total

Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen

-

Residus de decapants o desenvernissants

-

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE
-

0,23

0,02

454,62

1.200,92
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Dissolvents

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES
D’IMPERMEABILITZACIÓ)
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA
CONSTRUCCIÓ

S’utilitzen?
LER

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)
-

granotes, caretes, etc.)

codi

Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres


080409

substàncies perilloses



- Calorifugat de canonades amb amiant

170605





- Plaques de fibrociment amb amiant

170605





- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant

170605





- Dipòsits de fibrociment amb amiant

170605





- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant

170605





- Plaques de cel ras que contenen amiant

170605





- Paviments vinílics que contenen amiant

170605





160211





200121





170204





- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 150110
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.)





- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els
170903
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses





RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS
-

Residus que contenen silicones perilloses



070216



ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ
-

Restes de desencofrants

-

Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats)
que contenen substàncies perilloses

170903





170903





TOTAL AMIANT
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

-

Piles alcalines (excepte 160603)

160604





- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

-

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

200121





ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ

-

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

80318





4.1.2.

- Fusta tractada amb substàncies perilloses

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats
d’enderroc.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS
codi LER
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma)

S'ha
detectat?

Quantitat

Sí 

No  T

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres
170503
contaminades)





- Llots de fosses sèptiques





m3

u.

0,02

0,23

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres
materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies,
conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies
respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar
elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral
competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

TERRES CONTAMINADES

200304

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’urbanització sigui formada
per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar
separats de la resta).

AMIANT (5)
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques

170605





INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS
codi LER
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma)

S'ha
detectat?

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, 170605



Quantitat
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Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que 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
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amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa
obra on s’ha produït.

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

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 pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,
desencofrants, 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

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti amb
els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus.

 contenidor per Inerts barrejats

Gestió interna:

 contenidor per Inerts Formigó

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus
dintre de l’obra per a cadascun dels lots en que està dividit el projecte:

Inerts

 contenidor per altres inerts

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

1 Separació segons Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions
tipologia de residu indicades a continuació (segons RD 105/2008):

contenidor per metall
contenidor per fusta

 Formigó: 80 T
 Maons, teules, ceràmics: 40 T

contenidor per plàstic
No Especials

 Metall: 2 T

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 Vidre: 1 T

 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

 Plàstic: 0,5 T

 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:
Especials

 contenidor per paper i cartró
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

 Fusta: 1 T

 Paper i Cartró: 0,5 T.

 contenidor per Inerts Ceràmica

Inerts+No Especials

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a
un gestor que li faci un tractament previ.

2 Reciclatge
de Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a
residus
petris l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
inerts en la pròpia
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
obra

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

(kg):0

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

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)

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.

(kg):0
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(m3):0

(m3):0

3 Senyalització dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
contenidors
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
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Horari
De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 15h a 18h Diumenges de 10h a 14h

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i
runes)

No
Especials Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
barrejats
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

Especials

ferralla

Paper i cartró

Plàstic

cables
elèctrics

A l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte el símbols de perillositat
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord
amb la legislació de residus Especials

Gestió externa:
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència
Catalana de Residus:
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp

Residus Valoritzables
ALTRES RESIDUS VALORITZABLES
ENVASOS
FERRALLA
FUSTES
PAPER I CARTRÓ
PODA
RUNES
TÈXTIL
VIDRE
VIDRE PLA
VOLUM.
Residus especials
AGULLES I PUNXANTS
ALTRES RESIDUS ESPECIALS
BATERIES
DISSOLVENTS
ELECTRODOMÈSTICS AMB CFCS
FERRALLA ELECTRÒNICA
FLUORESCENTS
OLIS MINERALS
OLIS VEGETALS
PILES
PNEUMÀTICS
Dades generals
TITULAR:
ECO-EQUIP, S.A.M.
C/ ESLA, S/N
08221 TERRASSA
Telèfon: 937843300
EXPLOTADOR:
ECO-EQUIP, SAM

A títol orientatiu es detallen alguns centres propers:
DEIXALLERIA DE TERRASSA (II) (CAN CASANOVAS)
DEIXALLERIA DE TERRASSA (I)
Adreça i contacte
CTRA. NACIONAL 150 (DAVANT MCAT. CENTRAL), KM 14,8
08227 TERRASSA
Adreça web
Telèfon: 937315424
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Adreça i contacte
CTRA. RUBÍ, 341
08221 TERRASSA
Adreça web
Telèfon: 937315424
Horari
De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 15h a 19h. Diumenges de 10h a 14h.
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Residus Valoritzables
ALTRES RESIDUS VALORITZABLES
ENVASOS
FERRALLA
FUSTES
PAPER I CARTRÓ
PODA
RUNES
TÈXTIL
VIDRE
VIDRE PLA
VOLUM
Residus especials
AGULLES I PUNXANTS
ALTRES RESIDUS ESPECIALS
BATERIES
DISSOLVENTS
ELECTRODOMÈSTICS AMB CFCS
FERRALLA ELECTRÒNICA
FLUORESCENTS
OLIS MINERALS
OLIS VEGETALS
PILES
PNEUMÀTICS
Dades generals
TITULAR:
ECO-EQUIP, S.A.M.
C/ ESLA, S/N
08221 TERRASSA
Telèfon: 937843300

-

El cost estimatiu de la classificació de residus és de 17,78 €

-

El cost estimatiu de la càrrega i el transport de residus és de 139,43 €

-

El cost estimatiu de la deposició de residus és de 122,32 €

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra en la fase 1
és de 279,53 € (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS).
-

El cost estimatiu de la classificació de residus és de 62,91 €

-

El cost estimatiu de la càrrega i el transport de residus és de 5.716,31 €

-

El cost estimatiu de la deposició de residus és de 7.971,90 €

El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en l’obra en la fase 2
és de 13.751,12 € (TRETZE-MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS).
En el DOCUMENT Nº 4 PRESSUPOST d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i
abonaments estimats per la gestió dels residus previstos.
Dintre del Pressupost d’Execució Material de les obres s’ha inclòs un capítol independent a cada fase
per a la Gestió de Residus de la construcció i demolició de l’obra on s’especifica la estimació del cost
previst per a la gestió de residus.

8. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA
DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

EXPLOTADOR:
ECO-EQUIP, SAM

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

6. PLEC DE CONDICIONS
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La gestió
de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el apartat 6.1 Marc legal:

Barcelona, juliol 2021

Els autors del projecte

En el DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus.

7. PRESSUPOST
El pressupost estimat per a la gestió de residus per a cadascuna de les fases en que es divideix aquest
projecte es resumeix en les següents imports, expressats en PEM (Pressupost d’execució material)
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Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Jaume Guàrdia i Tomàs
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX NÚM. 10. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.
PLEC

que, als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als
seus continguts:

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.

1.1. OBJECTE

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i demolició
comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del
Contractista com a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus
(Planificació, Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a
emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus),
l’execució i implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la
classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu
reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control
que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb l’
identificació dels transportistes i gestors autoritzats.

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes de
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre ‘‘OBLIGACIONS
DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la
construcció i demolicions haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures per gestionar els residus i procediments per tal de
reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l’obra, contenint com a mínim els següents
documents:
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la seva
avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus
en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus
generats en obra.
Plec: Les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones
proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició.
Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per
l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts
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4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives als
treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors
ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de construcció i demolició.

2.1. PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR)
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor:
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia,
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o
demolició.
2.1.1.

Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i demolicions:

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà:
Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 :
L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es
generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 5 de febrer.
Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte.
Les operacions de reutilització, valoració o eliminació a que es destinaran els residus que es generin en
l’obra.
Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus
(contractista).
Plànols, si és el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels residus dintre
de l’obra.
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Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció generats
dintre de l’obra.
Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.
Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts
en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de
eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest
R.D.

2.2. Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor)
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor:
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica
que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els
treballadors per compte aliè.
2.2.1.

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions

El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que
es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008.Aquest
Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i
deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor.
Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.
En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí
mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008.

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) 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, referides a les
operacions de reutilització de residus i la seva gestió.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, per
garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 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:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de les
fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les INSTAL.LACIONS i
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes
que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e) 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 (residus especials).
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

2.3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb
titulació acadèmica en Construcció.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
2.3.1. Competències del coordinador de seguretat i salut d'obra en matèria de seguretat i salut en la gestió de
residus:
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.
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipósit dels residus i deixalles.
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase
de producció i gestió dels residus.
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i
separació dels residus les persones autoritzades. A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut
tindrà en compte els continguts de la Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els
apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21.
Tractament
de
materials
i/o
substàncies
perilloses”,
“21.1.
Manipulació”,
“21.2.
Delimitació/condicionament de zones d’apilament”.
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2.4. DIRECTOR D'OBRA

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra:

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

2.4.1. Competències del director d’obra en matèria de gestió de residus:
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència prèvia
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del
Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres.
Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.
Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i
demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una
instal·lació de valoració o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per
tal de incloure-les en la documentació de final d’obra.
Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus
que siguin preceptius.
Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor,
amb la documentació i certificats que foren perceptius.

3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ

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 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999,
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del
cànon sobre la deposició de residu.
REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites
usados.
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’EGR, obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. De residuos
mediante depósito en vertedero.

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.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus:

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte
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REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados.
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“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 la MMAMB”.
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 de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les
condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes elles
al moment de l’oferta.

M3 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió.
U Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment
perillosos.
Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de
residu.
Per a la càrrega i transport del formigó (CODI 170101) s’ha inclòs dintre dels amidaments del
pressupost un coeficient d’esponjament d’un 35%.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES
4.1. CRITERIS D'APLICACIÓ
L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de Gestió
(E.G.R.) una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà
part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i
demolicions (E.G.R), 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 i valoració recollides en el pressupost de l’E.G.R son estimatius i podran ser modificades
o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Gestió de Residus (P.G.R.),
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució dels controls i
criteris de reutilització dels residus continguts en l’E.G.R. A aquests efectes, el pressupost del P.G.R.
haurà d’anar incorporat al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
Per a la càrrega i transport de les terres no reutilizables a l’obra (CODI 170504) s’ha inclòs dintre dels
amidaments del pressupost un coeficient d’esponjament d’un 20%.
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.

4.2. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA
4.2.1.

Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus:

CÀRREGA I TRANSPORT:
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres,
material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i de
rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:

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.

M3 Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió.
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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.
TRANSPORT A L’OBRA:
Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, entre dos punts de la mateixa
obra i lloc d’ús, o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra.

Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró) >= 0.5 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)

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB
ni substàncies perilloses)

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 Direcció de l’Obra.

Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)

Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de residus, sinó que està inclosa en cada
partida d’obra d’excavació en esbrossades, terres vegetals, desmunts, rebaix i rases, dintre del
Pressupost de Execució Material de Projecte.

Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat O FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui el lloc
d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s'ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El
Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per tal
de garantir aquesta classificació.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
Formigó CER 170101 (formigó) >= 80 t
Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics) >= 40 t
Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

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.
4.2.2.

Condicions del procés d’execució

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte i el que determini el gestor corresponent
del dipòsit de residus autoritzat.
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.

Fusta CER 170201 (fusta) <= 1 t
Vidre CER 170202 (vidre) >= 1 t
Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t
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4.3. UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra. En el preu s’inclou l’esponjament.
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador, que té un
preu independent.

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el
corresponent contracte d’obra.

TERRES:
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra. En el preu s’inclou l’esponjament.

Barcelona, juliol 2021

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
En el preu s’inclou l’esponjament.

Els autors del projecte

RESIDUS ESPECIALS:
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent d’aquests tipus de
transports.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Jaume Guàrdia i Tomàs
Enginyer de Camins, Canals i Ports

M3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció de l’Obra.
Tots els possibles canvis de situació i ubicació dels contenidors o pasteras en la zona de classificació
dels residus seran a càrrec del Contractista.
Altrament, el temps d’espera dels camions pel servei de transport dels residus es considera repercutit
en el preu del servei de recollida, i sense cap dret a reclamació per part del Contractista.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
M3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra. En el preu s’inclou l’esponjament; inclou tots
els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
Kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent i l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
S’abonarà diferent segons el tipus de residu i la unitat de medició vindrà especificada al pressupost.

4.4. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una dintre d’un capítol independent, i s’abonarà
amb certificacions mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades
en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel
Director de l’Obra i acceptat pel promotor.
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PRESSUPOST

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

I2R24200

Pàg.:

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

150101

170203

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2

0,400 C#*D#*E#*F#

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

0,100

0,100 C#*D#*E#*F#

01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

3

150101

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR
FASE 1
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

Tipus

2

Varis procedents reparació

3

150101

[D]

[E]

[F]

0,400

TOTAL

Fórmula

0,400 C#*D#*E#*F#

I2RA6890

4

[C]

[D]

[E]

m3

Tipus

170201

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

TOTAL

m3

Tipus

170203

0,300 C#*D#*E#*F#

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

0,100

0,100 C#*D#*E#*F#

0,300

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
0,100

2

Fórmula

Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text
1

TOTAL

T
0,300

I2RA6770

0,400

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT

0,100

T

170201

T

170203

T

6

8

1

I2R24200

10,800
Num. Text

01
01
03

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR
FASE 1
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

1

DESCRIPCIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
Tipus

150101

T

170201

T

170203

T

4
5

m3

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR
FASE 2
CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

2
3

UA

01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

TOTAL AMIDAMENT

I2RA61H0

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4

1

10,000

T

2

m3

170101

NUM. CODI

Tipus

Num. Text

0,800

DESCRIPCIÓ

1

7

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

5

TOTAL

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

2

1

I2R5423A

[F]

10,000

I2RA6960

1

0,400

TOTAL AMIDAMENT

1

[E]

T

Num. Text

Fórmula

T

6

NUM. CODI

[D]

2

T

4
5

170101

[C]

TOTAL AMIDAMENT

T

170201

Tipus

2

m3

2
3

1

DESCRIPCIÓ

Tipus

Pàg.:

Num. Text

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR
FASE 1
CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

UA

Num. Text
1

AMIDAMENTS

1

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

6
7

150110

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,250

1,250 C#*D#*E#*F#

1,000

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

0,350

0,350 C#*D#*E#*F#

T

EUR

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Pàg.:
0,230 C#*D#*E#*F#

0,230

8

TOTAL AMIDAMENT

01
02
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

AMIDAMENTS

3

2,830

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR
FASE 2
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

Pàg.:
T

1

Rasa barrera i serveis voreres pont

Àrea planta

Gruix

2

Sud

145,000

0,300

43,500 C#*D#*E#*F#

3

Nord

75,000

0,300

22,500 C#*D#*E#*F#

4

Fresat formigó

T
270,000

0,050

13,500 C#*D#*E#*F#

(Desviament Orange a l'inici)

T

5
6

9,000

7

NUM. CODI
1

I2R540S0

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text
1

Tipus

150110

[D]

[E]

[F]

I2R5423A

Tipus

170101

3

170904
150101
170201
170203

200201

TOTAL

Fórmula

I2RA6960

1

88,500

88,500 C#*D#*E#*F#

265,138

265,138 C#*D#*E#*F#

1,250

1,250 C#*D#*E#*F#

1,000

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

m3

Num. Text

Tipus

150101

0,350

0,350 C#*D#*E#*F#

35,250

35,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

1,250

50,000

TOTAL

Fórmula

1,250 C#*D#*E#*F#

4

I2RA6890

m3

Num. Text

Tipus

170201

[C]

[D]

01
02
03

[F]

I2RA6680

m3

50,000 C#*D#*E#*F#
441,488

1

Biona

2

Conjunt Ampit

6
DESCRIPCIÓ

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
[C]

[D]

[E]

[F]

I2RA8E00

Num. Text
1
2

TOTAL

Fórmula

EUR

150110

Fórmula

Tipus

kg

1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

45,000

0,050

2,250 C#*D#*E#*F#

220,000

0,150

33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

UA

TOTAL

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

1,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR
FASE 2
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

Tipus

[E]

T

2

5

1,250

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL AMIDAMENT

50,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Num. Text

[F]

T

Num. Text

I2RA61H0

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

1

[D]

10,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2

T

14

NUM. CODI

[C]

5,000

T

170405

12
13

[F]

T

10
11

[E]

T

8
9

[D]

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

T

6
7

[C]

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

0,230
3

88,500

T

4
5

m3

1

T

2

I2RA9TD0

Num. Text

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

m3

Num. Text
1

2

Fórmula

0,230 C#*D#*E#*F#

0,230
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

T

2

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

4

35,250

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
0,230

0,230 C#*D#*E#*F#

EUR

GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

7

I2RA6580

m3

Num. Text
1

Tipus

Vorades amb rigola

T

Vorades sense rigola

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

60,000

0,150

9,000 C#*D#*E#*F#

95,500

0,100

9,550 C#*D#*E#*F#

6

19,200

0,250

4,800 C#*D#*E#*F#

7

4,350

0,250

1,088 C#*D#*E#*F#

190,000

0,200

38,000 C#*D#*E#*F#

4
5

Guals i illot

T

Panot

T

10

MBC

T

11

Fresat dins pont

580,000

0,180

104,400 C#*D#*E#*F#

12

Fresat fora pont

860,000

0,030

25,800 C#*D#*E#*F#

13

Enderroc

350,000

0,200

70,000 C#*D#*E#*F#

25,000

0,500

8
9

14

0,200

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

0,230

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2
3

I2RA6770

Num. Text
1
2

170203

5

m3

265,138

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
0,350 C#*D#*E#*F#

0,350
TOTAL AMIDAMENT

0,350

EUR

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

I2R24200

m3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

22,23

€

Barcelona, juliol de 2021
Els autors del projecte

P-2

I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

72,59

€

P-3

I2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

12,91

€

P-4

I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

11,91

€

P-5

I2RA6580

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

16,40

€

P-6

I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

-25,65

€

P-7

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-8

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

10,72

€

P-9

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-10

I2RA8E00

kg

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

0,19

€

P-11

I2RA9TD0

m3

Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

69,26

€

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins

Jaume Guardia Tomàs
Enginyer de Camins

Pàg.:

2

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

I2R24200

I2R540S0

I2R5423A

I2RA61H0

B2RA61H0

P-5

P-6

P-8

P-9

m3

m3

m3

t

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes

0,00000

€

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,19

€

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,18000

22,23000

€

72,59

€

72,59000

€

12,91

€

12,91000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,91

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

11,33900
0,57100

€

Barcelona, juliol de 2021

€

Els autors del projecte

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes

P-10

€

16,40

B2RA6580

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

15,61620
0,78380

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-25,65

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

-24,43200
-1,21800

€
€

t

Altres conceptes
€

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

2

22,23

m3

I2RA6680

Pàg.:

1

I2RA6580

B2RA6680

P-7

m3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.:

I2RA8E00

B2RA8E00

P-11

kg

kg

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

B2RA6770

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,00000

€

0,00000

€
€

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,72

B2RA6890

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

10,21250
0,50750

€
€

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

B2RA6960

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000

€

€

€
€

m3

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

69,26

B2RA9TD0

t

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

65,96100

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins
€

0,01000

I2RA9TD0

€

Jaume Guardia Tomàs
Enginyer de Camins

€

3,29900

€

€

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Pàg.: 2

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

CAPÍTOL

02

FASE 2

CAPÍTOL

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

02

CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

SUBCAPÍTOL

01

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI
1

I2R24200

TOTAL

UA
m3

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

NUM. CODI
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

22,23

0,800

17,78

01

72,59

0,230

16,70

2

I2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 3)

12,91

441,488

5.699,61

SUBCAPÍTOL

01

FASE 1

OBRA

CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

I2R5423A

TOTAL

m3

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 3)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

12,91

10,800

139,43

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

11,91

10,000

119,10

2

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00

0,400

0,00

3

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

10,72

0,300

3,22

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00

0,100

0,00

4

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

01

NUM. CODI
1

I2R24200

TOTAL
OBRA

UA
m3

SUBCAPÍTOL

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)
01.02.01

01

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

22,23

2,830

62,91

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

11,91

88,500

1.054,04

2

I2RA9TD0

m3

Deposició controlada en planta de compostage de residus de
troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

69,26

50,000

3.463,00

3

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,00

1,250

0,00

4

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

10,72

1,000

10,72

5

I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-25,65

35,250

-904,16

6

I2RA8E00

kg

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

0,19

0,230

0,04

7

I2RA6580

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

16,40

265,138

4.348,26

8

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00

0,350

0,00

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ

UA

122,32

01.01.03

CAPÍTOL

NUM. CODI

139,43

01.01.02

CAPÍTOL

NUM. CODI

5.716,31

01.02.02

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

02

1

IMPORT

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

CAPÍTOL

UA

AMIDAMENT

m3

SUBCAPÍTOL

NUM. CODI

PREU

I2R540S0

17,78

01.01.01

DESCRIPCIÓ

1

TOTAL
OBRA

UA

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.02.03

7.971,90

62,91

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

EUR

EUR

GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
FASE 1

17,78
139,43
122,32
279,53

Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
FASE 2

62,91
5.716,31
7.971,90
13.751,12
14.030,65

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01

FASE 1
FASE 2
Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

279,53
13.751,12
14.030,65
14.030,65

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT_GR

14.030,65
14.030,65

EUR

ANNEX NÚM. 11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Annex núm. 11. Justificació de preus

Pàg. 1

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1. INTRODUCCIÓ
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures de Obra
Civil 2020 d’entitats adherides a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, realitzats amb
els costos de mà d’obra, maquinària i materials del mercat.
El cost d’indirectes a aplicar en aquest projecte s’ha estimat en un 5 %.
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1

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

25,03 €

C110U005

h

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l

A0112000

h

Cap de colla

26,86 €

C110U010

h

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

47,91 €

A0121000

h

Oficial 1a

25,36 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,36 €

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

51,09 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

25,36 €

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

65,78 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

26,21 €

C110U040

h

16,87 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,21 €

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U060

h

17,69 €

h

Equip complet de perforació per ancoratge de perns

A012N000

Oficial 1a d'obra pública

25,36 €
C110U075

h

h

Oficial 1a jardiner

30,00 €

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

14,90 €

A012P000
A013D000

h

Ajudant pintor

22,51 €

C110U085

h

Fresadora de paviment

A013H000

h

Ajudant electricista

22,48 €

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

55,18 €

A013M000

h

Ajudant muntador

22,51 €

C131U001

h

h

Ajudant jardiner

26,62 €

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

68,68 €

A013P000
A013U001

h

Ajudant

C131U015

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

65,23 €

22,11 €

A0140000

h

Manobre

21,17 €

C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

119,15 €

A0150000

h

Manobre especialista

21,89 €

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

40,37 €

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

29,14 €

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

45,99 €

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

57,23 €

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

70,86 €

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

56,59 €

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

60,76 €

C133U005

h

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t

46,82 €

C133U020

h

Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t

55,25 €

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

61,14 €

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

67,90 €

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

8,05 €

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

5,69 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,28 €

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

38,35 €

2,68 €

100,83 €
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4

MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

40,08 €

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

50,19 €

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

75,73 €

C1501U05

h

Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

69,91 €

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

C1502U20

h

C1503U10

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1B0AU20

h

Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

37,10 €

C1B0Z001

h

Compressor portàtil amb cabal de 1/10 m3/min

17,85 €

C1RAP100

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,13 €

39,49 €

C1Z13500

h

Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

46,96 €

Camió cisterna de 10000 l

45,37 €

C2001000

h

Martell trencador manual

3,22 €

h

Camió grua de 5 t

39,55 €

C2005000

h

Regle vibratori

4,35 €

C1503U20

h

Camió grua de 10 t

45,87 €

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,22 €

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

51,74 €

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

2,99 €

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

7,59 €

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

3,83 €

C15ZZZZZ1

U

Part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella

1,00 €

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

2,70 €

C200U002

h

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

2,27 €

C1700006

Vibrador intern de formigó

1,69 €
C200U003

h

h

Cisalla elèctrica

2,44 €

C1701U10

Camió amb bomba de formigonar

96,57 €
C200U101

h

h

Bombí per a proves de canonades

3,50 €

C1702DU0

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

29,37 €
C200VF00

u

H

Formigonera de 165 l

C1709B0U

h

Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

19,54 €

C1705600

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

55,04 €

C200X000

h

h

Estenedora de granulat

41,72 €

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

4,39 €

C1709G0U
C170AG00

h

Estenedora de paviments de formigó

72,47 €

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

8,38 €

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

39,78 €

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,69 €

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

64,49 €

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

68,44 €

CZ172000

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,62 €

C170U101

u

Injector autonom de morter, amb plaques

6,56 €

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

3,66 €

C170Z001

h

Projector de morter de cabal 3 m3/h

12,48 €

C17A20QU

h

Planta de formigó per a 60 m3/h

83,45 €

C181U010

h

Equip d'ancoratge i injecció per a perns

13,07 €

C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

35,33 €

C1B02AU5

h

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

40,50 €

C1B0AU10

h

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

16,04 €

1,74 €

17,35 €
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MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0111000

m3

Aigua

1,56 €

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

62,30 €

B0111100

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,29 €

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,21 €

B0222222

Kg

Abrasiu BRUGLASS

B0310020

t

B031U010

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

64,77 €

23,00 €

B060U430

m3

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

67,82 €

Sorra de pedrera per a morters

16,64 €

B060U450

m3

m3

Sorra de pedrera de pedra granítica, per a formigons

Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

74,32 €

20,98 €
B060UR11

m3

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

21,18 €

B033U020

m3

Grava de pedrera de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

18,98 €

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs
transport a l'obra, inclòs transport a l'obra

58,13 €

B031U100

B060UR31

m3

m3

Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

15,14 €

Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, inclòs transport a l'obra

61,99 €

B037100U
B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

17,07 €

B060UR43

m3

67,59 €

B039U020

m3

Barreja de granulat per a grava-ciment de
granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de la
compactació

18,37 €

Formigó HRA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, inclòs transport a l'obra

B064300C

m3

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

60,78 €

B06L318B

m3

Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

61,96 €

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

85,87 €

B071U007

m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

88,21 €

B071Z001

Kg

Morter monocomponent tixotròpic, fibroreforçat, de
retracció compensada i resistent als sulfats,
particularment indicat per a la reparació d'estructures
de formigó mitjançant projecció mecànica, classe R4

0,80 €

B071Z005

kg

Morter tixotròpic
enduriment ràpid.

amb

1,40 €

B0815020

kg

Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2

1,73 €

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

1,36 €

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

1,23 €

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,26 €

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

1,35 €

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

3,27 €

B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

0,39 €

B0512401

t

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

101,19 €

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

84,66 €

B051U024

t

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

81,75 €

B051U044

t

Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1

96,29 €

B0532310

kg

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

404,48 €

B055U010

t

Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM
45/80-65

533,66 €

B055U024

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

0,29 €

B055U030

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60BP4 ADH o C60BP3 ADH

0,31 €

B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,30 €

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

58,26 €

Calç aèria CL 90

0,09 €

PREU

de

retracció

2,45 €

controlada
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

0,77 €

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,61 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,33 €

B0D2U002

m

Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús

2,82 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

21,37 €

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,36 €

B0D7UC11

m2

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

3,80 €

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

1,97 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51 €

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,65 €

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18 €

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,17 €

B1Z0300C

m3

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

60,78 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,82 €

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

91,86 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

122,16 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6580

B2RA6680

B2RA6770

Pàg.:
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1,06 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

t

t

t

t

246,74 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B2RA6890

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

53,75 €

B2RA6960

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA8E00

kg

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,18 €

B2RA9TD0

t

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

73,29 €

B44ZU011

kg

Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

1,00 €

B7J1Z204

m

Junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa de
morter elastomèric sobre xapa de distribució. Rang
horitzontal RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10%
RH i esbiaixada menor o igual a 45 graus

64,22 €

B7J5Z001

Kg

Massilla epoxídica de consistència tixotròpica

13,61 €

B8112T20

t

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8B271E0

kg

Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a la humitat

9,05 €

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

2,81 €

B8ZBU200

kg

Pintura termoplàstica, per a marques vials

2,29 €

B8ZBU300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,43 €

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,89 €

B8ZBUUR1

kg

Microesferes de vidre 100 % reciclades

0,89 €

B9651UA1

m

Vorada de vianants A1 20x14 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

3,30 €

B96551RT3

m

Vorada de calçadaT3 prefabricada de formigó amb
12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340

4,91 €

Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació
CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

2.585,48 €
11,98 €
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PREU

B974U020

m

Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

5,39 €

BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

9,26 €

B9E1S000

m2

Panot de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

8,26 €

BD5AUU50

m

Tub per a drenatge de PE corrugat de paret simple i
DN 50

1,48 €

B9E1U002

m2

Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

6,38 €

BD5ZUC01

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

74,36 €

B9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

21,86 €

BD7JJ180

m

9,42 €

B9H1U512

t

Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

23,20 €

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

14,68 €

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

23,23 €

B9H3U004

t

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

28,97 €

BD7Z0140

u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat

362,79 €

BB12Z002

m

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació i dues
d'acabat, formada per 2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles
cada 9 cm formades per 2 rodons massissos de 10 mm
corvats, un per la part interior soldat verticalment al
tubular i l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els
muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una
xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes triangulars de
360x180x10, subjectadoes al parament exterior vertical
del voladís mitjanaçant 6 ancoratge químics tipus
epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons
cada 50 cm i xapa de imposta de final de vorera de
1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges químics al
parament vertical del voladís. Inclou ancoratges.

145,92 €

BDD1U002

u

Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

48,74 €

BDD1U012

u

Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

17,88 €

BDD1U022

u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

33,59 €

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40
t

161,82 €

BDDZU010

u

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,89 €

BDKZU040

u

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

50,17 €

BDKZU080

u

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

205,05 €

BFB1U511

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

3,66 €

BFB1U520

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

12,14 €

BBC1D000

m

Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

0,09 €

BBM1U100

u

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport

31,02 €

Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

51,67 €

BBM1U110

u

BBM1U130

u

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

27,88 €

BFB2430U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201

0,66 €

BBM1U132

u

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

49,59 €

BFB2640Z

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari,
de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201

0,66 €

BBMAU030

m3

Mescla bituminosa de capa de trànsit de qualsevol
tipus per a reductors de velocitat, inclòs el betum

162,12 €

BFWB1505

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

2,44 €

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,08 €

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,03 €

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,07 €

Tub rígid de PE de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

1,50 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,97 €

Tub flexible corrugat de PE de diàmetre 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,93 €

BG21U032

BG22TK10

BG22U100

u

m

m

m

BG25U144

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

1,00 €

BG2GU004

u

Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre

0,35 €

BG2GU054

u

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
obturadors

0,02 €

BG2GU060

m

Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

0,11 €

BG2GU095

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

0,28 €

BG31230U

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

0,63 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

1,57 €

BG315330

Pàg.:
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MATERIALS

1,76 €

BFYB2605

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG315550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

3,70 €

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,26 €

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

1,29 €

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

2,68 €

BG46U010

u

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

11,09 €

BGD2U010

u

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

14,85 €

BGDZU020

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,38 €

BGDZU030

u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

0,76 €

BGY38000

u

Part proporcional d'elements
conductors de coure nus

a

0,15 €

BHM3U020

u

Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de
9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, planxa de 3 mm,
amb base platina, per anar muntat amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó

304,98 €

BHMZU010

u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

BHN2ZZZ5

u

Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic,
distribució assimètrica o similar

357,70 €

BJ65URA0

u

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ dn per intercalar
a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable
per al seu manteniment

42,02 €

BJS51730

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,18 €

BP45-1A9E

m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12
fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

3,07 €

BP4TU010

u

Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

0,48 €

BP4TU100

u

Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

1,46 €

BP4TV000

u

Part proporcional de material per a sagnat i identificació
de fibres

1,46 €

especials

per

16,91 €

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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MATERIALS
CODI
BP7GU020

BR4422C

BVAPUG10

BZZZ0001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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ELEMENTS COMPOSTOS
UA
u

u

u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 64 fusions repartides en 4
safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a
cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció
IP65

133,88 €

Subministra i plantació de Populus nigra italica de
perímetre 20-25 cm, inclòs tutor, incorporació
d'esmenes i adobs

75,00 €

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de
canalitzacions soterrades de comunicacions, segons
exigències del Projecte

598,06 €

Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant
de la llera del riu com dels vials i vehicles.

1,00 €

CODI

UA
m3

D070A8B1

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Unitats

103,30 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,89000 =

1,050 /R x

Subtotal...

22,98450
22,98450

22,98450

Maquinària:
C1705600

H

Formigonera de 165 l

1,74000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,26150
1,26150

1,26150

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,56000 =

0,31200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

16,64000 =

22,96320

B0512401

t

0,380

x

101,19000 =

38,45220

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90

190,000

x

0,09000 =

17,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D0714641

78,82740
1,00%

78,82740
0,22985

COST DIRECTE

103,30325

COST EXECUCIÓ MATERIAL

103,30325

Rend.: 1,000

76,74 €

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

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

21,89000 =

1,000 /R x

Subtotal...

21,89000
21,89000

21,89000

Maquinària:
C1705600

H

Formigonera de 165 l

1,74000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,21800
1,21800

1,21800

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,56000 =

0,31200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

16,64000 =

27,12320

B0512401

t

0,250

x

101,19000 =

25,29750

B081C010

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

0,500

x

1,36000 =

0,68000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

53,41270
1,00%

53,41270
0,21890
76,73960

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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PARTIDES D'OBRA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,73960

NÚM

CODI

UA
m3

G921U010

DESCRIPCIÓ
Base de tot-u natural, estesa, humectació
compactació, mesurat sobre perfil teòric

PREU
Rend.: 140,000

i

20,51 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

26,86000 =

0,09593

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,15636

Subtotal...

0,25229

0,25229

Maquinària:
C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

1,000 /R x

60,76000 =

0,43400

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

1,000 /R x

61,14000 =

0,43671

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,500 /R x

45,37000 =

0,16204

Subtotal...

1,03275

1,03275

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,56000 =

0,07800

B037100U

m3

Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

1,200

x

15,14000 =

18,16800

Subtotal...

18,24600

COST DIRECTE

19,53104

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,97655

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

G9380005

20,50759

Rend.: 48,000

Base de formigó compactat RTB-33, de consistència
seca, amb granular granític de grandària màxima 20
mm, inclòs estesa i compactació, mesurat sobre perfil
teòric
Unitats

18,24600

68,63 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,499 /R x

26,86000 =

0,27923

A0121000

h

Oficial 1a

2,002 /R x

25,36000 =

1,05772

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

21,17000 =

1,32313

A0150000

h

Manobre especialista

0,998 /R x

21,89000 =

0,45513

Subtotal...

3,11521

3,11521

Maquinària:
C131U001

h

0,998 /R x

68,68000 =

1,42797

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

C133U030
C1501U01

0,998 /R x

61,14000 =

1,27120

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

3,000 /R x

75,73000 =

4,73313

C170AG00

h

Estenedora de paviments de formigó

0,998 /R x

72,47000 =

1,50677

C17A20QU

h

Planta de formigó per a 60 m3/h

0,998 /R x

83,45000 =

1,73506

Subtotal...

10,67413

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,155

x

1,56000 =

B031U010

m3

Sorra de pedrera de pedra granítica, per a formigons

0,423

x

20,98000 =

0,24180
8,87454

B033U020

m3

Grava de pedrera de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

0,677

x

18,98000 =

12,84946

10,67413

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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NÚM
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PARTIDES D'OBRA

CODI
B051U044

t

UA

B0815020

kg

DESCRIPCIÓ
Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1
Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2

PREU
0,250

x

96,29000 =

24,07250

3,200

x

1,73000 =

5,53600

NÚM

CODI
C170U035

h

UA

DESCRIPCIÓ
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

1,000 /R x

64,49000 =

0,99215

PREU

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

1,000 /R x

68,44000 =

1,05292

Subtotal...
Subtotal...

51,57430

COST DIRECTE

51,57430

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

65,36364

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,000

23,23000 =

x

Subtotal...

3,26818

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,55215
23,23000

23,23000

Rend.: 70,000

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Unitats

Parcial

33,32277

DESPESES INDIRECTES 5,00%

32,79 €

Preu €

23,23000

68,63182
COST DIRECTE

t

G9H1U02C

7,55215

Materials:

Import

1,66614

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,98891

Rend.: 600,000

0,50 €

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,38371

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

0,72457

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,89000 =

1,25086

Subtotal...

2,35914

h

Unitats
2,35914

C1709B0U

h

C170U035
C170U051

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,04227

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,03648

4,32743

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

1,000 /R x

0,78629

Maquinària:

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

1,000 /R x

64,49000 =

0,92129

C1702DU0

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

1,000 /R x

68,44000 =

0,97771

Subtotal...

Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000

21,86000 =

x

21,86000

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

29,37000 =

1,000 /R x

1,56159

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,79345

Rend.: 65,000

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Unitats

34,99 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,41323

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

0,78031

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,89000 =

1,34708

Subtotal...

2,54062

Maquinària:
C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

75,73000 =

4,66031

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

1,000 /R x

55,04000 =

0,84677

0,07875

0,07875

0,04895
0,04895

0,04895

1,200

0,29000 =

x

0,34800
0,34800

0,34800

21,86000

31,23186

DESPESES INDIRECTES 5,00%

t

kg

21,86000

COST DIRECTE

G9H1U612

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

Subtotal...
Subtotal...

Import

Materials:
B055U024

t

h

Subtotal...
7,01272

Materials:
B9H1U020

h

55,04000 =

7,01272

Parcial

A0121000

75,73000 =

Subtotal...

Preu €

A0150000
4,000 /R x

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5
IMP

Mà d'obra:

Maquinària:
C1501U01

m2

G9J1U010

m2

G9J1U325

COST DIRECTE

0,47570

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,02379

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,49949

Rend.: 700,000

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell
Unitats

0,40 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,03623

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,03127

Subtotal...

0,06750

0,06750

Maquinària:
2,54062

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

1,000 /R x

29,37000 =

0,04196

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

39,78000 =

0,05683

Subtotal...
Materials:

0,09879

0,09879

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B055U320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
kg

DESCRIPCIÓ
Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

PREU
0,700

0,30000 =

x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

0,21000
0,21000

Subtotal...

6,89027

COST DIRECTE

0,37629

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,01881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,39510

Rend.: 700,000

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER

Parcial

m2

E811B1Q1

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,03623

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,03127

Subtotal...

0,06750

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

1,000 /R x

29,37000 =

0,04196

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

39,78000 =

0,05683

Subtotal...

0,09879

Rend.: 1,000

Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de
designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

80,02 €

Preu €

Unitats

0,06750

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,470 /R x

25,36000 =

11,91920

h

Manobre

0,240 /R x

21,17000 =

5,08080

0,700

0,30000 =

x

Subtotal...

Subtotal...
C200X000

h

0,09879

0,21000
0,21000

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

4,39000 =

0,470 /R x

0,21000

m2

COST DIRECTE

0,37629

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,01881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,39510

Rend.: 1,000

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter
1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant

29,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,588 /R x

25,36000 =

14,91168

A0140000

h

Manobre

0,290 /R x

21,17000 =

6,13930

Subtotal...

21,05098

Materials:
B0FA12A0

u

D0714641

m3

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1
Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6
i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

30,600

x

0,17000 =

5,20200

0,022

x

76,73960 =

1,68827

17,00000

2,06330
2,06330

B0111000

m3

Aigua

0,0071

x

1,56000 =

0,01108

B8112T20

t

Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació
CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0221

x

2.585,48000 =

57,13911

Subtotal...

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

E612TRAS

17,00000

2,06330

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%
P- 1

Import

Maquinària:

Subtotal...
Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

Parcial

A0140000

Materials:
kg

29,33831

Mà d'obra:

Maquinària:
C1702DU0

1,39706

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,40 €

Preu €

Unitats

27,94125

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 2
m2

G9J1Z325

6,89027

0,21000
COST DIRECTE

B055U320

20

21,05098

57,15019

57,15019

76,21349
3,81067
80,02416

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m2

E811Z001

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Reconstrucció volumètrica del formigó armat,
mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà d'4 cm.
de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat, amb
aplicació manual o mitjançant bomebig. el morter
respondrà als requisits mínims sol·licitats per l'EN
1504-3 per als morters estructurals de classe R4, una
amb adhesió sobre el formigó (suport tipus MC 0,40relació a / c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 Mpa després
de 28 dies. L'aplicació haurà de ser efectuada amb el
mètode tradicional a paleta, o també per projecció amb
la màquina adequada. Les superfícies de formigó,
objecte de la reconstrucció o del revestiment, han
d'estar fortament rugoses. Inclou la p/p de imprimació
sobre barres corrugades si correspon. Inclou també la
part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella,
càrrega, transport a abocador de la runa resultant i
cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de
protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu
com dels vials i vehicles.

152,41 €

NÚM
P- 4

CODI

UA
m2

E878Z652

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Neteja i preparació de superfícies de formigó consistent
en una projecció abrasiva de tota la superfície
mitjançant abrasiu . Inclou també la part proporcional
de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a
abocador de la runa resultant i cànon d'abocador.
Inclou també la part proporcional de protecció del
entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i
vehicles.

15,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,180 /R x

25,36000 =

4,56480

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

21,17000 =

3,81060

Subtotal...

8,37540

Preu €

Parcial

Import

C15ZZZZZ1

U

CZ172000

h

Part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella
Màquina de raig d'aigua a pressió

0,300 /R x

1,00000 =

0,30000

0,180 /R x

3,62000 =

0,65160

Mà d'obra:

Subtotal...

0,95160

A0121000

h

Oficial 1a

1,600 /R x

25,36000 =

40,57600

Materials:

A0150000

h

Manobre especialista

0,800 /R x

21,89000 =

17,51200

B0111100

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,800

x

0,29000 =

0,23200

B0222222

Kg

Abrasiu BRUGLASS

0,200

x

23,00000 =

4,60000

BZZZ0001

u

Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant
de la llera del riu com dels vials i vehicles.

0,370

x

1,00000 =

0,37000

Subtotal...

58,08800

58,08800

Maquinària:
U

C170Z001

h

Part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella
Projector de morter de cabal 3 m3/h

2,030 /R x

1,00000 =

2,03000

1,800 /R x

12,48000 =

22,46400

Subtotal...

24,49400

Subtotal...

24,49400

COST DIRECTE

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B071Z001

Kg

BZZZ0001

u

Morter monocomponent tixotròpic, fibroreforçat, de
retracció compensada i resistent als sulfats,
particularment indicat per a la reparació d'estructures
de formigó mitjançant projecció mecànica, classe R4
Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant
de la llera del riu com dels vials i vehicles.

8,37540

Maquinària:

Unitats

C15ZZZZZ1

Import

Mà d'obra:

0,012

x

1,56000 =

0,01872

75,000

x

0,80000 =

60,00000

2,550

x

1,00000 =

2,55000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,56872

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,52900
0,72645
15,25545

FB121AZ2

m

Subministre i col·locació de pretil recte d'acer
galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de 663 m
d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular
ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a la
separació entre vehicles i vianants, de característiques
N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la
casa Givasa o equivalent.

Rend.: 1,000

462,77 €

P- 6

FB121AZ3

m

Subministre i col·locació de pretil corb d'acer
galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de 663 m
d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular
ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a la
separació entre vehicles i vianants, de característiques
N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la
casa Givasa o equivalent.

Rend.: 1,000

687,04 €

145,15072
7,25754

5,20200

P- 5

62,56872

152,40826

5,20200

0,95160

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 7

P- 8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

FB121AZ4

u

FD7Z0140

DESCRIPCIÓ

PREU

Subministre i col·locació de terminal de pretil d'acer
galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de 663 m
d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular
ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a la
separació entre vehicles i vianants, de característiques
N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la
casa Givasa o equivalent.

Rend.: 1,000

Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000

NÚM

CODI

UA

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat

DESPESES AUXILIARS

380,93 €

Preu €

Parcial

1,000

362,79000 =

x

P- 10

m

FFB2Z455

Import

362,79000

1,00%

h

Oficial 1a muntador

0,070 /R x

26,21000 =

1,83470

h

Ajudant muntador

0,070 /R x

22,51000 =

1,57570

380,92950

130,39 €

Preu €

Parcial

BFB2640Z

m

BFWB2605

u

BFYB2605

u

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari,
de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

25,36000 =

31,70000

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

21,17000 =

26,46250

Subtotal...

58,16250

P- 11
0,250 /R x

16,87000 =
Subtotal...

10,54375

Materials:
B064300C

B0F1D2A1
D070A8B1

u

FHN2ZZ05

10,54375
10,54375

3,41040

3,41040

1,020

x

0,66000 =

0,67320

0,300

x

3,08000 =

0,92400

1,000

x

0,07000 =

0,07000

1,66720

1,66720

COST DIRECTE

5,07760

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,25388

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,33148

58,16250

Maquinària:
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

Import

Materials:

Subtotal...

Unitats

Parcial

A012M000

Subtotal...

18,13950

Rend.: 0,400

Adequació d'arquetes i / o pericons de registre de les
companyies de serveis existents. Inlcou la protecció
dels elements de les companyies, el recrescut fins a
40 cm amb mao calat o morter de les parets per
assolir les noves cotes, la retirada i posterior
col·locació del marc i la tapa, deixant-lo en condicions
òptimes. Totes les operacions i qualsevol altre material
o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada inclosos.

Preu €

A013M000

362,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,33 €

Mà d'obra:

362,79000
0,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

h

6,20890
130,38689

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari,
de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons p.c.t.
Unitats

362,79000

COST DIRECTE

C110U040

0,87244
124,17799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

u

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

FDK2ZR21

PREU

COST DIRECTE

Unitats
u

DESCRIPCIÓ

534,13 €

Materials:

P- 9

24

PARTIDES D'OBRA

CODI

BD7Z0140

Pàg.:

Rend.: 0,500

Lluminària Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver
Tridonic, distribució assimètrica o similar. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.

411,73 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
m3

u
m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,100

40,000
0,400

x

x
x

60,78000 =

0,18000 =
103,30325 =

6,07800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

18,34700

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,48000 =

15,73600

7,20000

Subtotal...

41,32130

BHN2ZZZ5

u

Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic,
distribució assimètrica o similar

1,000

x

357,70000 =
Subtotal...

Subtotal...

54,59930

34,08300

34,08300

Materials:

54,59930

357,70000
357,70000

357,70000

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,00%

DESPESES AUXILIARS

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

22,51000 =

6,75300

u

FJS5UGA1

Import

Subtotal...
Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ dn per intercalar
a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable
per al seu manteniment

1,000

14,61600

42,02000 =

x

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

5,39392

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,26970

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,66362

Rend.: 1,000

Anella per a reg d'arbres formada per canonada de
goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters
cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

14,95 €

Preu €

Unitats
14,61600

42,02000
1,50%

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,0697 /R x

26,21000 =

1,82684

h

Ajudant muntador

0,1325 /R x

22,51000 =

2,98258

Subtotal...
BD5AUU50

m

BFWB1505

u

BJS51730

m

Tub per a drenatge de PE corrugat de paret simple i
DN 50
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

42,02000
0,21924
56,85524

DESPESES INDIRECTES 5,00%

2,84276

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,69800

Rend.: 1,000

5,66 €

x

1,48000 =

3,84800

1,000

x

2,44000 =

2,44000

2,600

x

1,18000 =

3,06800

Subtotal...

Instal·lació en rasa de graella de goters
autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de
2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i entre
laterals de 0,5 m. inclou l'excavació de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i
col·lectors), connexió amb collarins de presa i
accessoris

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x

22,51000 =

2,25100

Subtotal...

3,56150

Materials:

BFWB2405

u

BFYB2405

u

BJS51730

m

1,50%

Import

4,80942

Import

COST DIRECTE

P- 15

m3

G214U020

14,23756
0,71188

0,100

x

0,100

x

0,100

x

1,300

x

0,66000 =

0,06600

1,76000 =

0,17600

0,03000 =

0,00300

1,18000 =

1,53400

Unitats
3,56150

14,94944

Rend.: 3,000

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

9,35600
0,07214

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari,
de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm

9,35600

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

m

4,80942

2,600

DESPESES AUXILIARS

BFB2430U

Parcial

A013M000

42,02000

COST DIRECTE

m2

0,05342

Materials:
Subtotal...

FJS5UG10

1,50%

1,77900

Mà d'obra:

Materials:
u

1,77900

59,70 €

Mà d'obra:

P- 13

26

PREU
Subtotal...

P- 14
Unitats

DESCRIPCIÓ

411,73002

Rend.: 1,000

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ DN per
intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment i muntat en pericó
soterrat

UA

19,60619

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

CODI

392,12383

DESPESES INDIRECTES 5,00%

FJ65URA0

NÚM

0,34083

COST DIRECTE

BJ65URA0

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P- 12

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

51,64 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

1,79067

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

25,36000 =

2,11333

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

14,59333

Subtotal...

18,49733

Maquinària:
C110U025

h

C110U040

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x

65,78000 =

21,92667

1,000 /R x

16,87000 =

5,62333

18,49733

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C131U001

h

C15019U0
C200SU00

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
0,050 /R x

68,68000 =

1,14467

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,100 /R x

50,19000 =

1,67300

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,250 /R x

3,83000 =

0,31917
30,68684

COST DIRECTE

Ud

CODI

UA
m

G219U010

DESCRIPCIÓ

28

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

2,68600

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

25,36000 =

3,17000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

21,89000

Subtotal...

27,74600

C110U075

h

C131U001

h

C15019U0
C200SU00

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,19186

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

1,56357

Subtotal...
C110U015

h

C110U040

h

C131U001

h

C15018U1

h

P- 18

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

m

G219U020

65,78000 =

32,89000

1,000 /R x

16,87000 =

8,43500

1,000 /R x

14,90000 =

7,45000

Mà d'obra:
h

68,68000 =

1,71700

A0112000

0,050 /R x

A0150000

h

h

0,100 /R x

50,19000 =

2,50950

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,250 /R x

3,83000 =

0,47875

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,000 /R x

51,09000 =

1,82464

1,000 /R x

16,87000 =

0,60250

0,050 /R x

68,68000 =

0,12264

0,100 /R x

40,08000 =

0,14314

0,400

62,30000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE

4,44835
0,22242

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,67077

Rend.: 20,000

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Cap de colla
Manobre especialista

6,54 €

Preu €

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

0,200 /R x

26,86000 =

0,26860

2,000 /R x

21,89000 =

2,18900

Subtotal...

53,48025

24,92000

C110U015

h

C110U040

h

C131U001

h

C15018U1

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

2,45760

1,000 /R x

51,09000 =

2,55450

1,000 /R x

16,87000 =

0,84350

0,050 /R x

68,68000 =

0,17170

0,100 /R x

40,08000 =

0,20040

Subtotal...
COST DIRECTE

2,69292

Import

2,45760

Maquinària:

24,92000
24,92000

2,69292

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats

Materials:
m3

1,75543

27,74600

1,000 /R x

53,48025

1,75543

Maquinària:

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

Subtotal...

Import

Import

Maquinària:

h

Parcial

A0150000

111,45 €

A0112000

C110U040

Preu €

Subtotal...
Unitats

h

4,67 €

Mà d'obra:

Mà d'obra:

C110U025

PREU
Rend.: 28,000

Unitats

30,68684

51,64338

Rend.: 2,000

Execució de cala per a localització de seveis afectats
en servei, executada en tota l'ampla de les voreres del
pont enderrocant estructures de formigó en massa o
armat, amb mitjans manuals previ tall amb serra de
disc, inclòs la reposició del formigó enderrocat, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 17

2,45921

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G214Z120

NÚM

49,18417

DESPESES INDIRECTES 5,00%

B060U310

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

P- 16

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

106,14625

3,77010

3,77010

5,30731
111,45356

COST DIRECTE

6,22770

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,31139

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,53908

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 19

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m2

G219U030

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 16,000

Demolició de guals amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

NÚM

6,12 €

CODI
A0112000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,67150

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

3,17000

C110U075
h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,33575

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

1,36813

Subtotal...

1,70388

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C131U001

h

C15018U1

h

51,09000 =

1,000 /R x

68,68000 =

0,42925

0,200 /R x

40,08000 =

0,50100

Subtotal...

4,12338

m2

G219U040

4,12338

COST DIRECTE

5,82726

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,29136

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

h

A0150000

h

Cap de colla
Manobre especialista

0,200 /R x

26,86000 =

0,25581

1,000 /R x

21,89000 =

1,04238

Subtotal...

1,29819

1,29819

Maquinària:
C110U015

h

C131U001

h

C15018U1

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

m2

G219U200

5,70400
0,28520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,98920

Rend.: 775,000

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,78 €

Preu €

Parcial

Import

A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,01040

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,03272

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

0,05649
0,09961

0,09961

Maquinària:

Import

Mà d'obra:
A0112000

1,86250

COST DIRECTE

Subtotal...
Parcial

1,86250

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats

4,66 €

Preu €

Unitats

1,86250

Mà d'obra:

6,11862

Rend.: 21,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,84150

1,70388

3,19313

0,100 /R x

14,90000 =

1,000 /R x

Subtotal...

Maquinària:
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

3,84150

Maquinària:

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

PREU

Subtotal...
Preu €

Unitats

P- 20

30

PARTIDES D'OBRA

CODI

C110U015

Pàg.:

C110U085

h

Fresadora de paviment

1,000 /R x

100,83000 =

0,13010

C131U000

h

1,000 /R x

55,18000 =

0,07120

C1501U01

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

75,73000 =

0,39086

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

39,78000 =

0,05133

Subtotal...

0,64349

0,64349

1,000 /R x

51,09000 =

2,43286

0,100 /R x

68,68000 =

0,32705
COST DIRECTE

0,74310

0,200 /R x

40,08000 =

0,38171

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,03716

3,14162

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,78026

Subtotal...

3,14162

COST DIRECTE

4,43981

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,22199

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,66180

P- 23

m2

G219Z031

Rend.: 20,000

Demolició de paviment de rajola hidràulica en voreres,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Unitats

4,89 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 21

G219U100

m

Rend.: 8,000

Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

5,99 €
Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,26860

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

1,09450

Import

Subtotal...
Maquinària:

1,36310

1,36310

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA

CODI
C110U015

h

UA

C131U001

h

C15018U1

h

DESCRIPCIÓ
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

1,000 /R x

51,09000 =

2,55450

PREU

CODI
G921U010

m3

0,100 /R x

68,68000 =

0,34340

G9380005

m3

0,200 /R x

40,08000 =

0,40080
G9H1U02C

t

G9H1U612

t

G9HA0010

t

G9J1U010

m2

G9J1Z325

m2

Subtotal...

P- 24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

G219Z201

3,29870

3,29870

COST DIRECTE

4,66180

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,23309

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,89489

Rend.: 775,000

Fresat per cm de gruix de paviment de formigó, inclòs
càrrega mecànica o manual, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

NÚM

UA

DESCRIPCIÓ
Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Base de formigó compactat RTB-33, de consistència
seca, amb granular granític de grandària màxima 20
mm, inclòs estesa i compactació, mesurat sobre perfil
teòric
Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5
IMP
Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER

0,78 €

PREU
0,250

x

19,53104 =

4,88276

0,250

x

65,36364 =

16,34091

0,240

x

31,23186 =

7,49565

0,120

x

33,32277 =

3,99873

0,016

x

404,48000 =

6,47168

1,000

x

0,47570 =

0,47570

1,000

x

0,37629 =

0,37629

Subtotal...

Preu €

Unitats

Parcial

55,88953

COST DIRECTE

Import

55,88953

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,01040

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,03272

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

0,05649

Subtotal...

0,09961

0,09961

P- 26

m

G21B1004

Maquinària:

2,79448

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,68401

Rend.: 33,000

4,75 €

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part
proporcional de suports

C110U085

h

Fresadora de paviment

1,000 /R x

100,83000 =

0,13010

C131U000

h

1,000 /R x

55,18000 =

0,07120

C1501U01

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

75,73000 =

0,39086

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,16279

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

39,78000 =

0,05133

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,76848

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

1,32667

Subtotal...

0,64349

55,88953

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

0,64349

Subtotal...

2,25794

2,25794

Maquinària:
COST DIRECTE

0,74310

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,03716

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,78026

C131U015

h

C15018U0

h

C200SU00

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,500 /R x

65,23000 =

0,98833

1,000 /R x

38,35000 =

1,16212

1,000 /R x

3,83000 =

0,11606

Subtotal...
P- 25

m2

G219ZZZ1

Rend.: 1,000

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de
les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs
tall amb serra de disc, enderroc i reposició de capes de
MBC sobre base de formigó. Tot inclòs completament
acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i
canon d'abocador

Preu €

Unitats

Parcial

Partides d'obra:
G219U040

m2

G219U100

m

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

2,26651

2,26651

58,68 €

1,000

x

4,43981 =

4,43981

2,000

x

5,70400 =

11,40800

Import

COST DIRECTE

4,52445

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,22622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,75067

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 27

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

34

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

G21BZ005

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 15,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de conjunt d'ampit metàl·lic compost per
ampit i barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suports

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

10,45 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,35813

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

1,69067

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

2,91867

Subtotal...

4,96747

Import

C15018U0

h

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

65,23000 =

P- 29

m3

G222U102

4,96747

2,17433

0,500 /R x
1,000 /R x

38,35000 =

2,55667

1,000 /R x

3,83000 =

0,25533

Subtotal...

4,98633

9,15114

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

183,02280

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:
A0112000

h

PREU

COST DIRECTE
Unitats

C131U015

Pàg.:

192,17394

Rend.: 42,000

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
Unitats

6,49 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

26,86000 =

0,31976

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,52119

4,98633

Subtotal...

0,84095

0,84095

Maquinària:
COST DIRECTE

C110U025

h

0,49769

C131U028

10,45149

C15019U0

9,95380

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,250 /R x

65,78000 =

0,39155

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

1,000 /R x

57,23000 =

1,36262

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

3,000 /R x

50,19000 =

3,58500

Subtotal...
P- 28

u

G21R0002

Rend.: 2,500

Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de
soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat
ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat i càrrega a camió i i transport a l'abocador o
lloc d'aplec dels materials resultants, segons plec de
condicions

5,33917

192,17 €

Preu €

Unitats

5,33917

Parcial

COST DIRECTE

6,18012

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,30901

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,48913

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

2,14880

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

10,14400

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,17000 =

16,93600

Subtotal...

29,22880

P- 30

m3

G228U010

29,22880

Maquinària:

Rend.: 21,000

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Unitats

4,25 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

1,000 /R x

45,99000 =

18,39600

A0112000

h

C133U005

h

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t

1,000 /R x

46,82000 =

18,72800

A0150000

h

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

1,000 /R x

50,19000 =

20,07600

C1503U20

h

Camió grua de 10 t

1,000 /R x

45,87000 =

18,34800

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

1,000 /R x

2,70000 =

1,08000

Subtotal...

76,62800

m3

Aigua

0,225

x

1,56000 =

0,35100

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

4,500

x

17,07000 =

76,81500

Subtotal...

77,16600

Manobre especialista

0,250 /R x

26,86000 =

0,31976

1,200 /R x

21,89000 =

1,25086

Subtotal...

1,57062

1,57062

Maquinària:
76,62800

Materials:
B0111000

Cap de colla

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

0,500 /R x

57,23000 =

1,36262

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

1,000 /R x

8,05000 =

0,38333

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,100 /R x

39,49000 =

0,18805

Subtotal...

1,93400

Materials:
77,16600

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,56000 =

0,07800

B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200

x

0,39000 =

0,46800

1,93400

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

36

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,54600

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,54600

2,25153

2,25153

Materials:
COST DIRECTE

4,05062

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,20253

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,25315

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,56000 =

0,07800

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

1,200

x

21,18000 =

25,41600

Subtotal...

25,49400

COST DIRECTE
P- 31

m3

G228U015

Rend.: 21,000

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Preu €

Unitats
h

A0150000

h

Parcial

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

0,31976

Manobre especialista

1,200 /R x

21,89000 =

1,25086

Subtotal...

Import

1,57062

P- 33

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

0,500 /R x

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

57,23000 =

1,36262

1,000 /R x

8,05000 =

0,38333

0,100 /R x

39,49000 =

0,18805

Subtotal...

1,93400

m3

Aigua

0,050

x

1,56000 =

0,07800

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

1,200

x

3,27000 =

3,92400

Subtotal...

4,00200

Rend.: 32,000

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí
d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

17,13 €

Preu €

Unitats
1,57062

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,83938

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,79250

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,68406

Subtotal...
1,93400

4,00200

COST DIRECTE

7,50662

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,37533

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,88195

C131U016

h

m3

Rend.: 15,000

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

2,31594

C131U060

1,000 /R x

119,15000 =

3,72344

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

1,000 /R x

70,86000 =

2,21438

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

0,720 /R x

56,59000 =

1,27328

C133U020

h

Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t

0,720 /R x

55,25000 =

1,24313

C1501U05

h

2,000 /R x

69,91000 =

4,36938

C200U001

h

Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
Motoserra per a la tala d'arbres

1,000 /R x

2,70000 =

0,08438

Subtotal...

12,90799

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

0,334

3,27000 =

x

2,31594

12,90799

1,09218
1,09218

1,09218

31,14 €
COST DIRECTE

16,31611

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

Import

Materials:

Subtotal...
G228U200

Parcial

Maquinària:

Materials:
B0111000

m

G22TU102

31,13516

Mà d'obra:

Maquinària:

P- 32

1,48263

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A0112000

29,65253

DESPESES INDIRECTES 5,00%

7,88 €

25,49400

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

0,44767

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

1,45933

Subtotal...

1,90700

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

1,000 /R x

5,69000 =

1,34567
0,37933

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,200 /R x

39,49000 =

0,52653

0,81581

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

m3

G450U040

1,90700

17,13192

Rend.: 25,000

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Unitats

79,06 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

1,07440

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

2,02880

Import

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

38

PARTIDES D'OBRA

CODI
A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

22,11000 =

1,76880

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,17000 =

1,69360

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

6,56560

NÚM
P- 36

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,400 /R x

1,69000 =

0,16224

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

0,600 /R x

96,57000 =

2,31768

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,200 /R x

17,35000 =

0,83280

Subtotal...

3,31272

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

62,30000 =

x

Subtotal...

kg

G4B0U020

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 435,000

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

0,94 €

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,01235

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

0,11660

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

22,11000 =

0,10166

Subtotal...

3,31272

Import

0,23061

0,23061

Maquinària:

65,41500
65,41500

UA

Mà d'obra:

Materials:
m3

CODI

Unitats

6,56560

Maquinària:

B060U310

Pàg.:

65,41500

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,100 /R x

39,55000 =

0,00909

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,500 /R x

2,27000 =

0,00261

C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,500 /R x

2,44000 =

0,00280

Subtotal...

0,01450

0,01450

Materials:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,29332

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

1,23000 =

0,01230

3,76467

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x

0,61000 =

0,64050

79,05799

Subtotal...
P- 35

m3

G450U070

Rend.: 37,000

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,72595

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

2,74162

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

22,11000 =

1,19514

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

21,17000 =

3,43297

Subtotal...

8,09568

P- 37

u

G4BPP002

8,09568

Maquinària:

COST DIRECTE

0,89791

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,04490

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,94281

Rend.: 8,000

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat
continu de resina, en estructura de formigó, segons
plànols
Unitats

16,30 €

Preu €

Parcial

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,69000 =

0,36541

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

96,57000 =

6,26400

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,67150

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,69000 =

0,21697

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

3,17000

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,35000 =

1,12541

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

5,47250

Subtotal...

7,97179

m3

Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

1,050

74,32000 =

x

Subtotal...

7,97179

78,03600
78,03600

Import

Mà d'obra:

Materials:
B060U450

0,65280

98,81 €

Preu €

Unitats

0,65280

Subtotal...

9,31400

9,31400

Maquinària:
C110U060

h

C181U010

h

Equip complet de perforació per ancoratge de perns
Equip d'ancoratge i injecció per a perns

1,000 /R x

17,69000 =

2,21125

1,000 /R x

13,07000 =

1,63375

78,03600

Subtotal...

3,84500

3,84500

Materials:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,10347
4,70517
98,80864

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

1,000

x

0,21000 =

0,21000

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

1,000

x

1,35000 =

1,35000

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

1,050

x

0,77000 =

0,80850

Subtotal...

2,36850

2,36850

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

0,77638

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

G4BPZ004

16,30388

Rend.: 8,000

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o resina, en estructura
de formigó a qualsevol alçada, segons plànols
Unitats

NÚM

CODI
B0D21030

m

UA

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,33000 =

0,99000

B0D629AU

cu

0,030

x

21,37000 =

0,64110

B0D7UC11

m2

1,000

x

3,80000 =

3,80000

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,51000 =

0,18825

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,65000 =

0,66000

15,52750

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

17,88 €

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,67150

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

3,17000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

5,47250

Subtotal...

9,31400

P- 40

h

Equip complet de perforació per ancoratge de perns

1,000 /R x

17,69000 =

2,21125

C181U010

h

Equip d'ancoratge i injecció per a perns

1,000 /R x

13,07000 =

1,63375

Subtotal...

3,84500

u

Material auxiliar de perforació

1,000

x

0,21000 =

0,21000

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

1,000

x

1,35000 =

1,35000

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

3,000

x

0,77000 =

2,31000

Subtotal...

3,87000

Rend.: 6,000

Encofrat i desencofrat corb en parament vist

Preu €

Unitats

COST DIRECTE

3,84500

m2

G4D0U015

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

4,47667

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

16,90667

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

22,11000 =

11,05500

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

21,17000 =

10,58500

Subtotal...

3,87000

0,85145
17,88045

Rend.: 8,500

Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Unitats

Preu €

Parcial

40,59 €
Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

3,16000

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

11,93412

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

22,11000 =

7,80353

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

21,17000 =

7,47176

Subtotal...

30,36941

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,200 /R x

51,74000 =

1,21741

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,69000 =

0,78706

Subtotal...
Materials:

2,00447

43,02334

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,300 /R x

51,74000 =

2,58700

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,69000 =

1,11500

43,02334

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,000

x

0,33000 =

0,33000

B0D2U002

m

Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús

2,000

x

2,82000 =

5,64000

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,030

x

246,74000 =

7,40220

B0D629AU

cu

0,030

x

21,37000 =

0,64110

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
Desencofrant

0,075

x

2,51000 =

0,18825

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,600

x

1,65000 =

0,99000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
30,36941

2,00447

3,70200

3,70200

Materials:

Subtotal...

Maquinària:
C150GU10

65,01 €
Import

Maquinària:

17,02900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

A0112000

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,93266
40,58589

Mà d'obra:

Materials:
B021U001

m2

G4D0U025

9,31400

6,27935

38,65323

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:
C110U060

6,27935

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

P- 39

40

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE

P- 38

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,19155

15,19155

61,91689
3,09584
65,01273

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 41

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m

G4Z7Z004

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,250

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb estesa de morter elastomèric sobre xapa de
distribució. Rang horitzontal RH de ± 30 mm, rang
vertical RV de 10% RH i esbiaixada menor o igual a 45
graus.

NÚM

143,30 €

CODI
A0140000

UA
h

U

Mà d'obra:

C170U101

u

A0112000

21,48800

CZ112000

h

CZ12U00A

h

Cap de colla

Preu €
26,86000 =

1,000 /R x

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

20,28800

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

17,51200

Subtotal...

59,28800

Import

h

C110U075

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,667 /R x

16,87000 =

9,00183

0,333 /R x

14,90000 =

3,96936

Subtotal...
Junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa de
morter elastomèric sobre xapa de distribució. Rang
horitzontal RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10%
RH i esbiaixada menor o igual a 45 graus

1,000

64,22000 =

x

12,97119

0,250 /R x

1,00000 =

0,25000

3,000 /R x

6,56000 =

19,68000

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,600 /R x

8,38000 =

5,02800

0,600 /R x

17,35000 =

10,41000

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

64,22000

12,97119

P- 43

m

G7J5U500

Rend.: 1,000

Injecció de resines sintètiques per al tractament
d'esquerdes o fisures en paraments de formigó, amb
injecció d'aire comprimit, perforació de taladres,
instal·lació d'injectors autònoms de 3 bar de pressió i
segellat d'esquerda, càrrega, transport a abocador de
la runa resultant i cànon d'abocador, executada amb
medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
tisora o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de
la runa resultant i cànon d'abocador..

Rend.: 1,000

0,49000
2,50%

m

G7J5Z001

64,22000

6,02 €

3,22370
67,69765

11,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

25,36000 =

3,80400

A0150000

h

Manobre especialista

0,150 /R x

21,89000 =

3,28350

Subtotal...
C110U005

h

C15ZZZZZ1

U

C1B0Z001

h

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l

7,08750

Part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella
Compressor portàtil amb cabal de 1/10 m3/min

0,150 /R x

2,68000 =

0,40200

0,250 /R x

1,00000 =

0,25000

7,08750

0,050 /R x

17,85000 =

0,89250

67,70 €
Subtotal...

1,54450

1,54450

Materials:
B7J5Z001

Kg

Massilla epoxídica de consistència tixotròpica

0,150

13,61000 =

x

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

Oficial 1a

0,69795

Rend.: 1,000

Reparació de fissures superficials en parament de
formigó, inclòs, sanejat de la superfície i interior de la
fissura amb mitjans manuals o martell pneumàtic,
càrrega, transport a abocador de la runa resultant i
cànon d'abocador, sorrejat de la superfície i reblert de
les fissures amb massilla epoxídica de consistència
tixotròpica, executada amb medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes tisora o camió-cistella.càrrega,
transport a abocador de la runa resultant i cànon
d'abocador.

0,49000

Maquinària:

Unitats
h

35,36800

64,47395

COST EXECUCIÓ MATERIAL

143,30315

Mà d'obra:
A0121000

27,91800

0,49000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
Impermeabilització de tauler de pont amb una capa
d'imprimació (emulsió betuminosa de naturalesa
aniònica i baixa viscositat, aplicada en fred) amb una
dotació mínima de 0,3 kg/m2; i morter bituminós
constituït per una mescla d'emulsió EAL-1 (betum
80/100), fibres especials, àrid silicis i caliços amb una
dotació mínima de 5 kg/m2. Aplicat de forma manual o
mecànica, inclosa la neteja previa del tauler i tots els
mitjans auxiliars necessaris, totalment acabada.

2,45000 =

x

COST DIRECTE

6,82396

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,200

DESPESES AUXILIARS

136,47919

DESPESES INDIRECTES 5,00%

35,36800

Subtotal...

64,22000

COST DIRECTE

m2

27,91800

Subtotal...

P- 44
Subtotal...

G711Z010

12,70200

Part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella
Injector autonom de morter, amb plaques

Materials:
m

PREU
21,17000 =

0,600 /R x

Materials:

59,28800

Maquinària:
C110U040

Manobre

Subtotal...
C15ZZZZZ1

h

DESCRIPCIÓ

Maquinària:
Unitats

P- 42

42

PARTIDES D'OBRA

CODI

B7J1Z204

Pàg.:

0,600 /R x

25,36000 =

15,21600

2,04150
2,04150

2,04150

10,67350
0,53368

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

m2

G898Z001

DESCRIPCIÓ

PREU

Rend.: 1,000

Protecció superficial anticarbonatació sobre el formigó
mitjançant aplicació 2 capes de pintura mural elàstica
de cobertura, amb una dosificació total de 0,7 kg/m²,
per a exterior, amb aplicació a màquina o manual,
composta de resines acríliques en dispersió aquosa,
protectora del suport de ciment contra els danys
provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2 . Resistent a
totes les condicions climàtiques, al boirum, a les sals
de desglaç i als rajos solars. La protecció assegurarà
una bona hidrorrepelencia i una discreta permeabilitat
al vapor. La pintura ha de complir els requisits de la
norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2. Inclou
també la part proporcional de medis auxiliars d'accés
com bastides, plataformes elevadores o camió-cistella,
càrrega, transport a abocador de la runa resultant i
cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de
protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu
com dels vials i vehicles.

NÚM

11,20718

CODI
C133U002

h

UA

Motoanivelladora de 150 hp

1,000 /R x

60,76000 =

0,43400

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

1,000 /R x

61,14000 =

0,43671

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,500 /R x

45,37000 =

0,16204

Subtotal...
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,56000 =

0,07800

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

1,200

x

17,07000 =

20,48400

P- 47
Preu €

Parcial

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

25,36000 =

2,53600

Ajudant pintor

0,010 /R x

22,51000 =

0,22510

m3

G935U022

Import

Subtotal...

2,76110

1,00000 =

0,600 /R x

Subtotal...

2,76110

0,60000
0,60000

0,700

0,750

9,05000 =

x

1,00000 =

x

Subtotal...

0,60000

DESPESES AUXILIARS

0,75000

1,50%

10,48752

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,52438

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 46

m3

G921U020

11,01189

Rend.: 140,000

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Unitats

7,08500
0,04142

COST DIRECTE

A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

26,86000 =

0,24418

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,46109

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,17000 =

0,76982

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,39800

Subtotal...

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

26,86000 =

0,09593

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,15636

Subtotal...
Maquinària:

C131U001

h

0,25229

1,87309

C133U040
C1501U01

1,000 /R x

68,68000 =

1,24873

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

1,000 /R x

67,90000 =

1,23455

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

75,73000 =

5,50764

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,500 /R x

45,37000 =

0,41245

C1709G0U

h

Estenedora de granulat

1,000 /R x

41,72000 =

0,75855

C17A20QU

h

Planta de formigó per a 60 m3/h

1,000 /R x

83,45000 =

1,51727

Import

1,87309

Subtotal...
B0111000

m3

Aigua

0,150

x

1,56000 =

0,23400

B039U020

m3

1,000

x

18,37000 =

18,37000

B051U024

t

Barreja de granulat per a grava-ciment de
granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de la
compactació
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,108

x

81,75000 =

8,82900

Subtotal...

0,25229

10,67919

10,67919

Materials:

22,94 €

Preu €

Parcial

Maquinària:

6,33500

7,08500

41,98 €

Preu €

Unitats

Materials:

u

1,09235
22,93939

Rend.: 55,000

Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració
i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

20,56200

Mà d'obra:

Maquinària:

BZZZ0001

1,03275

21,84704

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a la humitat
Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant
de la llera del riu com dels vials i vehicles.

20,56200

COST DIRECTE

h

kg

1,03275

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A012D000

Part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella

PREU

Subtotal...

A013D000

B8B271E0

44

Materials:

Unitats

U

DESCRIPCIÓ

11,01 €

Mà d'obra:

C15ZZZZZ1

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 45

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

27,43300

27,43300

39,98528
1,99926

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

41,98454

CODI
A0121000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

3,38133

PREU

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

21,17000 =

4,23400

Subtotal...
P- 48

m

G96500A1

Rend.: 35,000

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1
20x14 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada
Unitats

Preu €

Parcial

Import

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,250 /R x

40,37000 =

0,33642

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,250 /R x

50,19000 =

0,41825

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,000 /R x

1,69000 =

0,05633

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,69000 =

0,22300

Mà d'obra:

Subtotal...
h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,76743

Materials:

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

2,89829

B060UR31

m3

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

21,17000 =

3,62914
B071U005

m3

B0D21030
B0DZA000

Subtotal...

7,29486

7,29486

Maquinària:
C15019U0
C1700006
CZ11U001

h
h
h
h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,250 /R x

40,37000 =

0,28836

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,250 /R x

50,19000 =

0,35850

Vibrador intern de formigó

1,000 /R x

1,69000 =

0,04829

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,69000 =

0,19114

Subtotal...

0,88629

0,088

x

61,99000 =

5,45512

0,021

x

85,87000 =

1,80327

m

2,000

x

0,33000 =

0,66000

l

Desencofrant

0,020

x

2,51000 =

0,05020

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,100

x

1,65000 =

0,16500

B96551RT3

m

Vorada de calçadaT3 prefabricada de formigó amb
12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340

1,050

x

4,91000 =

5,15550

0,88629

Subtotal...
m3

B071U005

m3

0,074

x

62,30000 =

4,61020

0,014

x

85,87000 =

1,20218

2,000

x

0,33000 =

0,66000

B0D21030

m

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0DZA000

l

Desencofrant

0,020

x

2,51000 =

0,05020

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,100

x

1,65000 =

0,16500

B9651UA1

m

Vorada de vianants A1 20x14 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050

x

3,30000 =

3,46500

Subtotal...

10,15258

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

m

G965R0T3

Rend.: 30,000

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T3
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes amb
12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió
amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Cap de colla

8,51066

m

G974UR20

1,14169

10,15258

23,97544

Rend.: 55,000

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, amb un <=
20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines
adients, totalment col·locada
Unitats

13,28909

22,83375

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 50

1,03400

17,76 €

Preu €

Parcial

0,91669

Mà d'obra:

19,25042

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,48836

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

1,84436

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

21,17000 =

2,30945

Subtotal...

4,64217

Import

4,64217

Maquinària:

Unitats
h

COST DIRECTE

23,98 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

13,28909

DESPESES INDIRECTES 5,00%

18,33373

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,03400

Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Materials:
B060U310

8,51066

Maquinària:

19,25 €

A0112000

C131U020

46

1,000 /R x

26,86000 =

0,89533

Import

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,400 /R x

40,37000 =

0,29360

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,400 /R x

50,19000 =

0,36502

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,55000 =

0,17977

Subtotal...

0,83839

Materials:
B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,001

x

84,66000 =

0,08466

0,83839

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
B060UR11

m3

UA

B071U005

m3

B0D21030
B0DZA000

DESCRIPCIÓ

PREU
0,080

x

58,13000 =

4,65040

0,007

x

85,87000 =

0,60109

m

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs
transport a l'obra, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,000

x

0,33000 =

0,33000

l

Desencofrant

0,010

x

2,51000 =

0,02510

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,050

x

1,65000 =

0,08250

B974U020

m

Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050

x

5,39000 =

5,65950

Subtotal...

11,43325

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 52

m2

G9E1U020

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,66 €

Preu €

Unitats

Rend.: 23,000

Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de
vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients.
Unitats

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

1,16783

A0121000

h

4,000 /R x

25,36000 =

4,41043

11,43325

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

7,000 /R x

21,17000 =

6,44304

16,91381

Maquinària:

0,84569

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

0,87761

17,75950

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,500 /R x

8,05000 =

0,17500

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

39,55000 =

0,85978

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

A0121000

h

A0140000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

1,16783

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

4,41043

Manobre

7,000 /R x

21,17000 =

6,44304

Subtotal...

12,02130

Import

12,02130

1,91239

12,02130

1,91239

Materials:

32,74 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...
m2

G9E1T021

32,73702

Rend.: 23,000

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

Subtotal...
COST DIRECTE

P- 51

48

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,002

x

84,66000 =

0,16932

B060U110

m3

0,100

x

58,26000 =

5,82600

B071U005

m3

0,030

x

85,87000 =

2,57610

B9E1U002

m2

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

1,050

x

6,38000 =

6,69900

Subtotal...

15,27042

15,27042

12,02130

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

0,87761

COST DIRECTE

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,500 /R x

8,05000 =

0,17500

DESPESES INDIRECTES 5,00%

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

39,55000 =

0,85978

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

1,91239

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,002

x

84,66000 =

0,16932

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
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Panot de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, per a
pas de vianants

0,100

x

58,26000 =

5,82600

B071U005
B9E1S000

m3
m2

P- 53

m2

G9E1Z020

Rend.: 23,000

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, sobre base de formigó existent, amb regularització
de rasant amb morter i totes les feines adients
Unitats

0,030
1,050

85,87000 =

x

8,26000 =

x

Subtotal...

25,45 €

Preu €

Parcial

8,67300

A0112000

h

A0121000

h

A0140000

h

1,000 /R x

26,86000 =

1,16783

Oficial 1a

4,000 /R x

25,36000 =

4,41043

Manobre

7,000 /R x

21,17000 =

6,44304

Cap de colla

17,24442

Subtotal...

12,02130

Maquinària:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

Import

Mà d'obra:

2,57610

17,24442

1,46021
30,66432

1,91239

Materials:
B051U012

29,20411

31,17811
1,55891

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

0,87761

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,500 /R x

8,05000 =

0,17500

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

39,55000 =

0,85978

12,02130

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,91239

NÚM

CODI

UA

PREU
Subtotal...

Materials:

2,54062

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,002

x

84,66000 =

0,16932

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

75,73000 =

4,66031

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

0,040

x

85,87000 =

3,43480

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

1,000 /R x

55,04000 =

0,84677

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

1,000 /R x

64,49000 =

0,99215

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

1,000 /R x

68,44000 =

1,05292

m2

1,050

6,38000 =

x

6,69900
10,30312

Subtotal...

10,30312

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m3

G9GL2033

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,150 /R x

25,36000 =

3,80400

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

21,17000 =

9,52650

Subtotal...

83,20 €

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Import

Subtotal...

13,33050

4,35000 =
Subtotal...

13,33050

23,20000

P- 56

m2

G9H3U270

23,20000

33,29277
1,66464
34,95741

Rend.: 1.050,000

2,79 €

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 70 kg/m2

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,02558

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

0,04830

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,89000 =

0,08339

Subtotal...

0,65250

Materials:
B06L318B

23,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,65250
0,65250

7,55215

Import

Mà d'obra:

Maquinària:
0,150 /R x

23,20000 =

x

COST DIRECTE

A0121000

Regle vibratori

1,000

25,44865

Mà d'obra:

h

Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,21184

Rend.: 1,000

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat
1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en
fresc

t

24,23681

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,55215

Materials:
B9H1U512

COST DIRECTE

C2005000

2,54062

Maquinària:
t

Subtotal...

0,15727

0,15727

Maquinària:
m3

Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

1,050

61,96000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

65,05800

65,05800
1,50%

79,24096

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,96205

COST EXECUCIÓ MATERIAL

t

G9H1U51C

83,20301

Rend.: 65,000

Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Unitats

65,05800
0,19996

COST DIRECTE

P- 55

DESCRIPCIÓ

1,91239

B051U012

B9E1U002

50

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

P- 54

Pàg.:

34,96 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,41323

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

0,78031

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,89000 =

1,34708

Import

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

75,73000 =

0,28850

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

1,000 /R x

55,04000 =

0,05242

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

1,000 /R x

64,49000 =

0,06142

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

1,000 /R x

68,44000 =

0,06518

Subtotal...

0,46752

0,46752

Materials:
B9H3U004

t

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

0,070

28,97000 =

x

Subtotal...

2,02790
2,02790

2,02790

COST DIRECTE

2,65269

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13263

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,78532

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 57

UA
t

G9HA0010

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Preu €

Unitats
t

Betum asfàltic tipus B 50/70

1,000

404,48000 =

x

Subtotal...

Parcial

404,48000

Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM
45/80-65

1,000

x

533,66000 =

Parcial

533,66000

Unitats

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,03623

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

0,03127

Subtotal...

A0150000

h

Oficial 1a
Manobre especialista

Parcial

1,000 /R x

25,36000 =

0,03623

1,000 /R x

21,89000 =

0,03127

Subtotal...

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

1,000 /R x

29,37000 =

0,04196

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

39,78000 =

0,05683

0,06750

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

1,000 /R x

29,37000 =

0,04196

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

39,78000 =

0,05683

Subtotal...

Import

0,09879

0,09879

B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600

0,30000 =

x

0,18000
0,18000

0,18000

533,66000

m

GB12Z020

Import

0,06750

0,09879

0,09879

Materials:
B055U030

0,06750

Materials:

Maquinària:

Subtotal...

0,06750

C1702DU0

0,40 €

Preu €

Import

COST DIRECTE

0,34629

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,01731

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,36360

560,34300

Rend.: 700,000

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60BP4
ADH o C60BP3 ADH per a microaglomerat sobre ferm
vell

Parcial

A0121000

Mà d'obra:
h

Preu €

Maquinària:

P- 61

A0121000

0,36 €

A0150000

26,68300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

Rend.: 700,000

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

533,66000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,40245

Mà d'obra:

533,66000

COST DIRECTE

G9J1U040

m2

G9J1U320

Subtotal...
Subtotal...

P- 59

PREU

Unitats

404,48000

Materials:
t

DESCRIPCIÓ

560,34 €

Preu €

Unitats

P- 60

424,70400

Rend.: 1,000

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-65, per a mescles bituminoses

UA

20,22400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

t

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

404,48000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

B055U010

52

Import

404,48000

COST DIRECTE

G9HA0020

NÚM

424,70 €

Materials:

P- 58

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

B055U001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 4,000

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació i dues
d'acabat, formada per 2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles
cada 9 cm formades per 2 rodons massissos de 10 mm
corvats, un per la part interior soldat verticalment al
tubular i l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els
muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una
xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes triangulars de
360x180x10, subjectadoes al parament exterior vertical
del voladís mitjanaçant 6 ancoratge químics tipus
epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons
cada 50 cm i xapa de imposta de final de vorera de
1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges químics al
parament vertical del voladís. Inclou muntatge,
ancoratges, maquinaria i mitjans auxiliars.
Unitats

193,27 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
kg

Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60BP4 ADH o C60BP3 ADH

0,700

0,31000 =

x

0,21700

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

6,71500

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

12,68000

0,21700

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

10,94500

COST DIRECTE

0,38329

Maquinària:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,01916

Subtotal...

0,21700

Subtotal...

30,34000

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

39,55000 =

4,94375

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000 /R x

2,99000 =

0,74750

30,34000

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
CZ11U001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

54

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

PREU
6,69000 =

1,000 /R x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1,67250
7,36375

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,80271

7,36375

Materials:
B071U007

m3

BB12Z002

m

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2
Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació i dues
d'acabat, formada per 2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles
cada 9 cm formades per 2 rodons massissos de 10 mm
corvats, un per la part interior soldat verticalment al
tubular i l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els
muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una
xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes triangulars de
360x180x10, subjectadoes al parament exterior vertical
del voladís mitjanaçant 6 ancoratge químics tipus
epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons
cada 50 cm i xapa de imposta de final de vorera de
1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges químics al
parament vertical del voladís. Inclou ancoratges.

0,005

x

88,21000 =

0,44105

1,000

x

145,92000 =

145,92000

P- 63

m

GBA1V310

Rend.: 630,000

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

1,16 €

Preu €

Unitats
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,04263

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

25,36000 =

0,12076

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

0,06949

Subtotal...

146,36105

COST DIRECTE

146,36105

0,23288

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,59000 =

0,01205

C1B02AU5

h

1,000 /R x

40,50000 =

0,06429

C1B0AU20

h

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x

37,10000 =

0,05889

9,20324

COST EXECUCIÓ MATERIAL

193,26804

B8ZBU200

kg

Pintura termoplàstica, per a marques vials

0,300

x

2,29000 =

0,68700

B8ZBUUR1

kg

Microesferes de vidre 100 % reciclades

0,060

x

0,89000 =

0,05340

Subtotal...
Rend.: 215,000

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
Unitats

2,80 €

Preu €

Parcial

0,13523

0,13523

Materials:

184,06480

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

0,23288

C150U004

Subtotal...

GBA1U250

Import

Maquinària:

Subtotal...

P- 62

Parcial

Mà d'obra:

Import

0,74040

0,74040

COST DIRECTE

1,10851

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05543

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,16394

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

0,12493

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

25,36000 =

0,35386

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

0,20363

Subtotal...

0,68242

P- 64

m2

GBA3V301

0,68242

Maquinària:
C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,59000 =

0,03530

C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

1,000 /R x

35,33000 =

0,16433

Subtotal...

0,19963

Unitats

kg

B8ZBUU01

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
Microesferes de vidre

0,560

x

2,81000 =

1,57360

0,240

x

0,89000 =

0,21360

Subtotal...

1,78720

24,03 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
0,19963

Materials:
B8ZBU100

Rend.: 14,000

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 100 % reciclat, incloent el premarcatge

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

26,86000 =

1,91857

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

25,36000 =

5,43429

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

3,12714

Subtotal...

10,48000

10,48000

Maquinària:
1,78720

COST DIRECTE

2,66925

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13346

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,59000 =

0,54214

C1B0AU10

h

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x

16,04000 =

1,14571

Subtotal...
Materials:

1,68785

1,68785

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

56

PARTIDES D'OBRA

CODI
B8ZBU300

kg

UA

B8ZBUUR1

kg

DESCRIPCIÓ
Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
Microesferes de vidre 100 % reciclades

PREU
3,000

x

3,43000 =

10,29000

0,480

x

0,89000 =

0,42720

Subtotal...

10,71720

NÚM
P- 66

CODI

UA
u

GBB1U100

10,71720

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 4,000

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

47,63 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE

22,88505

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,14425

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

6,34000

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

5,52750

Subtotal...

24,02930

11,86750

11,86750

Maquinària:
C1503U10
P- 65

m2

GBA6U032

Rend.: 15,000

Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa
de qualsevol tipus per a capa de trànsit, executat in
situ, inclòs betum, reg d'adherència i fresat de les
bandes laterals, toalment acabat excepte la pintura,
segons plànols.

h

Camió grua de 5 t

Subtotal...

29,37 €
BBM1U100

Preu €

Unitats

Parcial

u

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport

Import

1,000

h

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

0,44767

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

1,69067

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,17000 =

2,82267

Subtotal...

4,96101

C133U005

h

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t

1,000 /R x

46,82000 =

3,12133

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

1,000 /R x

38,35000 =

2,55667

Subtotal...

4,96101

5,67800

0,100

x

162,12000 =

P- 67

u

GBB1U110

G9J1U325

m2

45,35938
2,26797

16,21200

47,62735

Rend.: 4,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

69,31 €

Preu €

Unitats

31,02000

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

31,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,67800

16,21200

16,21200

Partides d'obra:
m2

2,47188

31,02000

COST DIRECTE

Materials:
Mescla bituminosa de capa de trànsit de qualsevol
tipus per a reductors de velocitat, inclòs el betum

2,47188

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Maquinària:

G219U200

31,02000 =

x

Subtotal...

A0112000

m3

2,47188

Materials:

Mà d'obra:

BBMAU030

39,55000 =

0,250 /R x

1,000

0,74310 =

x

0,74310

A0121000

h

A013U001

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

6,34000

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

5,52750

Subtotal...

11,86750

11,86750

Maquinària:
C1503U10
1,000

0,37629 =

x

h

Camió grua de 5 t

39,55000 =

0,250 /R x

0,37629

Subtotal...

2,47188
2,47188

2,47188

Materials:
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,11939

1,11939

27,97040

BBM1U110

u

Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000

51,67000 =

x

Subtotal...

51,67000

51,67000

51,67000

1,39852
29,36892

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

66,00938
3,30047
69,30985

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 68

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

GBB1U130

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 4,000

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

NÚM

CODI

P- 70

GBBZU001

Parcial

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

6,34000

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

5,52750

Subtotal...
39,55000 =

0,250 /R x

Subtotal...

11,86750

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000

27,88000 =

x

Subtotal...

62,29 €

Preu €

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

8,45333

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

7,29667
15,75000

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,250 /R x

45,99000 =

3,83250

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,200 /R x

39,55000 =

2,63667

Subtotal...
B060U310

m3

BBMZU105

m

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

27,88000

2,11097

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,46917

0,120

x

62,30000 =

7,47600

3,200

x

9,26000 =

29,63200
37,10800

COST DIRECTE

44,33035

u

Rend.: 4,000

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000
A013U001

h
h

Oficial 1a
Ajudant

25,36000 =

1,000 /R x

22,11000 =

1,000 /R x

2,96636

Subtotal...
h

Camió grua de 5 t

39,55000 =

0,250 /R x

Subtotal...

u

GBBZU002

Rend.: 3,000

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Unitats

72,35 €

Preu €

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

8,45333

5,52750

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

7,29667

11,86750

11,86750

2,47188
2,47188

2,47188

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000

49,59000 =

x

Subtotal...

Subtotal...
C131U025

h

C1503U10

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,250 /R x

45,99000 =

3,83250

Camió grua de 5 t

0,200 /R x

39,55000 =

2,63667

49,59000

B060U310

m3

BBMZU105

m

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,46917

0,140

x

62,30000 =

8,72200

4,100

x

9,26000 =

37,96600

Subtotal...
COST DIRECTE

15,75000

15,75000

6,46917

Materials:

49,59000

49,59000

Import

Maquinària:

Subtotal...
u

Parcial

Mà d'obra:

Materials:
BBM1U132

62,29353

6,34000

Maquinària:
C1503U10

37,10800

67,13 €
P- 71

Unitats

6,46917

59,32717

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

GBB1U132

15,75000

42,21938

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 69

Import

Materials:

Subtotal...
COST DIRECTE

Parcial

A0150000

2,47188

27,88000

27,88000

Rend.: 3,000

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

Maquinària:

2,47188
2,47188

u

Subtotal...
11,86750

Materials:
u

PREU

Mà d'obra:

Maquinària:
Camió grua de 5 t

DESCRIPCIÓ

Unitats

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

UA

44,33 €

Preu €

Unitats

BBM1U130

58

PARTIDES D'OBRA

CODI

C1503U10

Pàg.:

46,68800

46,68800

63,92938
3,19647
67,12585

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

68,90717
3,44536

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

u

GBC11D01

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

72,35253

Rend.: 1,000

Pòrtic de limitació d'alçària fins a 5 m i 10 m d'amplada
lliures, amb perfils metàl·lics, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, inclòs fonamentació
amb daus de formigó, anoratges i muntatge.

60

764,60 €

Preu €

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

25,36000 =

76,08000

A0140000

h

Manobre

12,000 /R x

21,17000 =

254,04000

Subtotal...

DESCRIPCIÓ

PREU

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,55000 =

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,000 /R x

1,69000 =

2,81667

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,000 /R x

17,35000 =

14,45833

330,12000

46,96000 =

3,000 /R x

Subtotal...

330,12000

140,88000
140,88000

B060U310

m3

m

B1Z0300C

m3

B44ZU011

kg

B89ZB000

kg

BBC1D000

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut
Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
Esmalt sintètic
Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

25,51458

B071U005

m3

B0A3UC10
B0D21030

0,150

x

62,30000 =

9,34500

0,020

x

85,87000 =

1,71740

kg

0,350

x

1,26000 =

0,44100

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,400

x

0,33000 =

1,45200

B0D7UC02

m2

2,200

x

1,36000 =

2,99200

BD5ZUC01

u

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000

x

74,36000 =

74,36000

140,88000

Subtotal...

Materials:
B0AC112D

8,23958

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Clau acer

Import

Maquinària:
Camió grua de 5 t per a seguretat i salut

UA

Subtotal...

Mà d'obra:

h

CODI
Maquinària:

25,51458

Materials:
Unitats

C1Z13500

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 72

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,000

x

1,06000 =

6,36000

0,500

x

60,78000 =

30,39000

90,30740

COST DIRECTE

180,80699

DESPESES INDIRECTES 5,00%

9,04035

COST EXECUCIÓ MATERIAL
160,000

x

1,00000 =

160,00000

5,000

x

11,98000 =

59,90000

6,000

x

0,09000 =

0,54000

Subtotal...

257,19000

P- 74

u

GD5JU010

257,19000

189,84734

Rend.: 0,800

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de
càrrega de ruptura, segons plànols

296,23 €

Preu €

Unitats

90,30740

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE

728,19000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

36,40950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

764,59950

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

6,71500

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

63,40000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

27,36250

Subtotal...

97,47750

97,47750

Maquinària:
P- 73

u

GD5H2JC6

Rend.: 1,200

Canal de formigó fabricat in situ, d'amplària interior 300
mm i de 240 a 400 mm d'alçària, entroncament i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó. Inclou també
l'excavació en rasa, càrrega i transport a l'abocador de
materials sobrants, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

189,85 €

A0121000

h

A0150000

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,55000 =

h

Vibrador intern de formigó

2,000 /R x

1,69000 =

4,22500

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,000 /R x

17,35000 =

21,68750

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

h

C1700006

12,35938

38,27188

Materials:
Unitats

A0112000

C1503U10

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

4,47667

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

42,26667

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

18,24167

Subtotal...

64,98501

64,98501

B060U310

m3

B071U005

m3

B0A3UC10
B0D21030
B0D7UC02

1,050

x

62,30000 =

65,41500

0,020

x

85,87000 =

1,71740

kg

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Clau acer

0,350

x

1,26000 =

0,44100

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,400

x

0,33000 =

1,45200

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,200

x

1,36000 =

2,99200

38,27188

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BD5ZUC01

Pàg.:

62

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000

74,36000 =

x

Subtotal...

74,36000
146,37740

COST DIRECTE

u

CODI

UA
m

GD7JJT86

146,37740

DESCRIPCIÓ
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A0112000

h

Cap de colla

0,0475 /R x

26,86000 =

1,27585

A0121000

h

Oficial 1a

0,190 /R x

25,36000 =

4,81840

A013U001

h

Ajudant

0,190 /R x

22,11000 =

4,20090

255,91 €

Subtotal...
BD7JJ180

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,100 /R x

26,86000 =

2,68600

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

25,36000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

43,78000

Subtotal...

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Import

71,82600

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,55000 =

9,88750

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,000 /R x

1,69000 =

3,38000

C2001000

h

Martell trencador manual

1,000 /R x

3,22000 =

3,22000

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

1,000 /R x

3,22000 =

3,22000

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,000 /R x

17,35000 =

17,35000

Subtotal...

37,05750

B0A3UC10

kg

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D7UC02

m2

BD5ZUC01

u

BFB1U520

m

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

retracció

controlada

amb

10,29515

9,42000 =

x

Import

10,29515

9,60840

9,60840

COST DIRECTE

71,82600

0,99518

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 77

m

GD7JLT86

37,05750

20,89873

Rend.: 1,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

29,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

20,000

x

1,40000 =

28,00000

0,350

x

1,26000 =

0,44100

A0112000

h

Cap de colla

0,0625 /R x

26,86000 =

1,67875

1,000

x

0,33000 =

0,33000

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

25,36000 =

6,34000

1,000

x

1,36000 =

1,36000

A013U001

h

Ajudant

0,250 /R x

22,11000 =

5,52750

1,000

x

74,36000 =

74,36000

2,500

x

12,14000 =

30,35000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,84100

9,60840

19,90355

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:
de

1,020

Subtotal...

Maquinària:

Morter tixotròpic
enduriment ràpid.
Clau acer

Parcial

Materials:

Unitats

kg

20,90 €

Preu €

Unitats

Mà d'obra:

B071Z005

PREU
Rend.: 1,000

Mà d'obra:

296,23312

Rend.: 1,000

Pou d'embornal per a pont de 70x30 cm i 10 cm
d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, amb tub
de desguàs, gàrgola, entroncament i bastiment i reixa
de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols. Inclou la perforació de la llosa armada per a la
col·locació del tub.

P- 76

14,10634

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GD5JZ030

NÚM

282,12678

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 75

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

13,54625

13,54625

Materials:
BD7JL180
134,84100

243,72450

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

1,020

14,68000 =

x

Subtotal...

14,97360

14,97360

14,97360

12,18622
255,91072

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,51985
1,42599
29,94584

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 78

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

GDD1U010

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

NÚM

CODI
C1503U10

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió grua de 5 t

PREU
39,55000 =

0,750 /R x

Subtotal...

462,58 €

14,83125
14,83125

14,83125

Materials:

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

6,71500

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

50,72000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

43,78000

Subtotal...

101,21500

B071U005

m3

BDD1U012

u

BDDZU010

u

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre
Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

0,006

x

85,87000 =

0,51522

2,000

x

17,88000 =

35,76000

3,000

x

4,89000 =

14,67000

Subtotal...

50,94522

50,94522

101,21500

Maquinària:

COST DIRECTE

116,38397

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

39,55000 =

9,88750

DESPESES INDIRECTES 5,00%

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,000 /R x

1,69000 =

1,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

122,20317

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,000 /R x

17,35000 =

17,35000
Rend.: 16,000

30,55 €

Subtotal...

28,92750

28,92750

Materials:
B060U110

m3

B071U005

m3

BDD1U002

u

BDD1U022

u

BDDZU002

u

BDDZU010

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs
Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40
t
Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

0,750

x

58,26000 =

43,69500

0,035

x

85,87000 =

3,00545

1,000

x

48,74000 =

48,74000

x

33,59000 =

33,59000

1,000

x

161,82000 =

161,82000

4,000

x

4,89000 =

19,56000

1,000

Subtotal...

310,41045

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 80

m

GDG3U006

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub corrugats de PE de doble capa de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Unitats

Preu €

5,81920

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,50363

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

3,17000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,17000 =

2,64625

Subtotal...

6,31988

6,31988

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

1,26156

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,500 /R x

5,69000 =

0,17781

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,300 /R x

50,19000 =

0,94106

440,55295

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,000 /R x

1,69000 =

0,10563

22,02765

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,500 /R x

17,35000 =

0,54219

310,41045

462,58060

Subtotal...

3,02825

3,02825

Materials:
P- 79

m

GDD1U110

Rend.: 2,000

Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de
registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats
de formigó, inclòs part proporcional de graons
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

3,35750

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

25,36000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,89000 =

21,89000

Subtotal...
Maquinària:

B060U110

m3

BG22TK10

m

122,20 €

50,60750

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,270

x

58,26000 =

15,73020

2,040

x

1,97000 =

4,01880

Subtotal...
50,60750

19,74900

19,74900

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

66

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM
P- 82

COST DIRECTE

m

44,13 €

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,57557

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

25,36000 =

3,62286

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,17000 =

3,02429

Subtotal...

Import

7,22272

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

1,44179

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,500 /R x

5,69000 =

0,20321

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,300 /R x

50,19000 =

1,07550

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,000 /R x

1,69000 =

0,12071

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,500 /R x

17,35000 =

0,61964

Subtotal...

m

17,86 €

Preu €

Parcial

3,46085

0,400

x

58,26000 =

23,30400

4,080

x

1,97000 =

8,03760

A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,57557

A0121000

h

Oficial 1a

1,600 /R x

25,36000 =

2,89829

A0140000

h

Manobre

1,600 /R x

21,17000 =

2,41943

Subtotal...
h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

1,44179

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

1,050 /R x

50,19000 =

3,76425

Import

31,34160

Subtotal...

3,46085

B060U320

m3

BG25U144

m

BG2GU004

u

BG2GU054

u

BG2GU060
BG2GU095

0,050

x

64,77000 =

3,23850

1,000

x

1,00000 =

1,00000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

8,000

x

0,02000 =

0,16000

m

8,000

x

0,11000 =

0,88000

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

1,000

x

0,28000 =

0,28000

31,34160

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,20604

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre
Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
obturadors
Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST DIRECTE

5,89329

5,20604

Materials:

Subtotal...

Subtotal...

5,89329

C131U020
7,22272

Materials:

BG22TK10

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en
vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
enderroc de paviment i excavació, i posterior reblert de
la rasa, subministrament i col·locació dels tubs,
separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de
color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols.

Maquinària:

Maquinària:

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

PREU
Rend.: 14,000

Unitats

Unitats

m3

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:

Mà d'obra:

B060U110

m

GDG5Z030

30,55199

Rend.: 14,000

Canalització de serveis executada en calçada, amb 4
tub corrguats de PE de 110 mm de diàmetre de doble
capa, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

UA

1,45486

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GDG3Z008

CODI

29,09713

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 81

Pàg.:

42,02517
2,10126
44,12643

5,90850

5,90850

17,00783
0,85039
17,85822

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

67

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 83

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m

GDG5Z032

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 20,000

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en
vorera de pont amb un (1) tub de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment
dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc
de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de
connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols.

NÚM

12,25 €

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,40290

h

Oficial 1a

1,600 /R x

25,36000 =

2,02880

A0140000

h

Manobre

1,600 /R x

21,17000 =

1,69360

Subtotal...

Import

4,12530

50,19000 =

1,050 /R x

Subtotal...

BG25U144

m

BG2GU054

u

BG2GU060

m

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
obturadors
Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

BG2GU095

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

2,63498

x

64,77000 =

3,23850

1,000

x

1,00000 =

1,00000

3,000

x

0,02000 =

0,06000

3,000

x

0,11000 =

0,33000

1,000

x

0,28000 =

0,28000
4,90850

h

Manobre

1,600 /R x

21,17000 =

2,41943

PREU

5,89329

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

1,44179

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

1,050 /R x

50,19000 =

3,76425

B060U320

m3

5,20604

0,090

x

64,77000 =

5,82930

9,000

x

1,00000 =

9,00000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

8,000

x

0,02000 =

0,16000

m

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre
Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
obturadors
Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

BG25U144

m

BG2GU004

u

BG2GU054

u

2,63498

BG2GU060
BG2GU095

8,000

x

0,11000 =

0,88000

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

1,000

x

0,28000 =

0,28000
16,49930

COST DIRECTE

5,89329

4,90850

P- 85

m

GDG5Z082

0,58344

16,49930

1,37993
28,97856

Rend.: 20,000

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en
vorera de pont d'obra nova amb nou (9) tubs de PEAD
de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol
color, incloent subministrament i col·locació dels tubs,
separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de
color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols.

24,42 €

Preu €

Unitats
28,98 €

5,20604

27,59863

DESPESES INDIRECTES 5,00%

12,25222

Rend.: 14,000

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en
vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
enderroc de paviment i excavació, i posterior reblert de
la rasa, subministrament i col·locació dels tubs,
separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de
color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols.

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,40290

A0121000

h

Oficial 1a

1,600 /R x

25,36000 =

2,02880

A0140000

h

Manobre

1,600 /R x

21,17000 =

1,69360

Subtotal...

4,12530

4,12530

Maquinària:
C15019U0
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
Cap de colla

A0140000

11,66878

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

2,89829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

A0112000

25,36000 =

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

1,600 /R x

2,63498

0,050

Subtotal...

GDG5Z080

Oficial 1a

4,12530

Materials:
m3

DESCRIPCIÓ

Materials:

Maquinària:

B060U320

UA

Subtotal...

A0121000

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

h

Subtotal...

Unitats

h

CODI
A0121000

Maquinària:

Mà d'obra:

P- 84

68

PARTIDES D'OBRA

CODI

C15019U0

Pàg.:

0,300 /R x

26,86000 =

0,57557

Import

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

1,050 /R x

50,19000 =
Subtotal...

2,63498
2,63498

Materials:
B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,090

x

64,77000 =

5,82930

2,63498

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
BG25U144

m

UA

BG2GU004

u

DESCRIPCIÓ

BG2GU054

u

BG2GU060

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre
Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
obturadors
Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

BG2GU095

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

PREU
9,000

x

1,00000 =

9,00000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

2,45069

8,000

x

0,02000 =

0,16000

8,000

x

0,11000 =

0,88000

1,000

x

0,28000 =

0,28000
16,49930

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

0,125

x

21,18000 =

2,64750

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

1,97000 =

2,00940

Subtotal...

4,65690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,16298

Parcial

Import

Materials:
BVAPUG10

u

GDK2U010

627,96 €

Preu €

Unitats

Rend.: 0,500

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Unitats

332,02 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
u

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de
canalitzacions soterrades de comunicacions, segons
exigències del Projecte

1,000

598,06000 =

x

Subtotal...

598,06000

598,06000

598,06000

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

13,43000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

50,72000

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

44,22000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

21,17000 =

42,34000

Subtotal...
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 87

13,11710

24,42256

Rend.: 1,000

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de
canalitzacions soterrades de comunicacions, segons
exigències del Projecte

0,62462

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 88
u

12,49248

DESPESES INDIRECTES 5,00%

23,25958

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,65690

16,49930
COST DIRECTE

GDGJU010

2,45069

Materials:

Subtotal...

P- 86

70

m

GDGSZ004

Maquinària:

29,90300

C110U010

h

C131U020

h

C15019U0

h

C1503U10

h

C1700006
CZ12U00A

627,96300

Rend.: 18,000

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub corrugatde PE de doble capa de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

598,06000

13,12 €

0,100 /R x

47,91000 =

9,58200

0,200 /R x

40,37000 =

16,14800

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,150 /R x

50,19000 =

15,05700

Camió grua de 5 t

0,225 /R x

39,55000 =

17,79750

h

Vibrador intern de formigó

0,500 /R x

1,69000 =

1,69000

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,250 /R x

17,35000 =

8,67500

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

Import

150,71000

68,94950

B060U310

m3

1,220

x

62,30000 =

76,00600

A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

26,86000 =

0,44767

B0D21030

m

10,000

x

0,33000 =

3,30000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

1,40889

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

4,500

x

1,97000 =

8,86500

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

21,17000 =

3,52833

B0DZA000

l

Desencofrant

0,710

x

2,51000 =

1,78210

5,38489

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

4,000

x

1,65000 =

6,60000

Subtotal...
Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

40,37000 =

1,12139

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

2,000 /R x

5,69000 =

0,63222

0,250 /R x

50,19000 =

0,69708

5,38489

68,94950

Materials:
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Mà d'obra:

150,71000

Subtotal...

96,55310

96,55310

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

NÚM

CODI
A0121000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

8,45333

PREU

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

7,29667

316,21260

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

15,81063

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

GDK2U030

332,02323

Unitats

17,09300

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

39,55000 =

0,200 /R x

2,63667
2,63667

2,63667

Materials:

Rend.: 1,000

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

17,09300

Maquinària:

Subtotal...
P- 89

72

166,02 €

Preu €

Parcial

B071U005

m3

BDKZU040

u

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

0,015

x

85,87000 =

1,28805

1,000

x

50,17000 =

50,17000

Import

Subtotal...

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

26,86000 =

6,71500

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

25,36000

COST DIRECTE

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

22,11000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

75,35500

51,45805

51,45805

71,18772
3,55939
74,74711

75,35500

Maquinària:
C110U010

h

C131U020
C15019U0

0,100 /R x

47,91000 =

4,79100

h

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,200 /R x

40,37000 =

8,07400

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,150 /R x

50,19000 =

7,52850

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,225 /R x

39,55000 =

8,89875

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,500 /R x

1,69000 =

0,84500

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,250 /R x

17,35000 =

4,33750

Subtotal...

34,47475

P- 91

m3

B0D21030

Cap de colla

0,150 /R x

26,86000 =

2,01450

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

12,68000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,89000 =

10,94500

Subtotal...

34,47475

C1503U10

h

38,00300

m

5,000

x

0,33000 =

1,65000

Materials:

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

2,250

x

1,97000 =

4,43250

B071U005

m3

B0DZA000

l

Desencofrant

0,360

x

2,51000 =

0,90360

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

2,000

x

1,65000 =

3,30000

BDKZU080

u

u

GDKZU040

Rend.: 3,000

74,75 €
Parcial

h

Cap de colla

0,150 /R x

26,86000 =

1,34300

Import

25,63950

25,63950

3,95500
3,95500

0,025

x

85,87000 =

2,14675

1,000

x

205,05000 =

205,05000

Subtotal...

207,19675

COST DIRECTE

7,90594

Mà d'obra:
A0112000

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

158,11885

Preu €

39,55000 =

0,200 /R x

48,28910

166,02479

Unitats

Camió grua de 5 t

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Import

Maquinària:

62,30000 =

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 90

h

A0121000

x

COST DIRECTE

Parcial

A0112000

0,610

48,28910

248,63 €

Preu €

Unitats

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Subtotal...

Rend.: 2,000

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Mà d'obra:

Materials:
B060U310

u

GDKZU080

11,83956

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GFB1U511

m

248,63081

Rend.: 69,160

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Unitats

Preu €

207,19675

236,79125

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 92

3,95500

5,58 €

Parcial

Import

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

26,86000 =

0,07767

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

0,36669

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

22,11000 =

0,63939
1,08375

NÚM

CODI

UA

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,326 /R x

39,49000 =

0,18614

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,385 /R x

39,55000 =

0,22017

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,326 /R x

3,50000 =

0,01650

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,411 /R x

3,66000 =

0,02175

Subtotal...

0,44456

P- 94

m

GG31T554

1,08375

m3

Aigua

0,011

x

1,56000 =

0,01716

BFB1U511

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030

x

3,66000 =

3,76980

Subtotal...

m

GG31T334

3,78696

0,44456

h

Cap de colla

A0121000

h
h

0,26576
5,58103

0,0015 /R x

26,86000 =

0,04029

Oficial 1a

0,015 /R x

25,36000 =

0,38040

Ajudant

0,015 /R x

22,11000 =

0,33165

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

1,020

1,57000 =

x

h

A013U001

h

m

0,10744

Oficial 1a

0,040 /R x

25,36000 =

1,01440

Ajudant

0,040 /R x

22,11000 =

0,88440

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

0,75234

m

GG3809T7

Import

1,020

3,70000 =

x

2,00624

3,77400

3,77400

3,77400

COST DIRECTE

5,78024
0,28901

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,06925

Rend.: 1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

12,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,020 /R x

26,86000 =

0,53720

A0121000

h

Oficial 1a

0,200 /R x

25,36000 =

5,07200

A013U001

h

Ajudant

0,200 /R x

22,11000 =

4,42200

0,75234

Import

Subtotal...

10,03120

10,03120

Materials:

1,60140

1,60140

2,00624

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BGY38000

u

Part proporcional d'elements
conductors de coure nus

especials

per

a

1,020

x

1,26000 =

1,28520

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...
Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Materials:
m

A0121000

26,86000 =

Subtotal...

P- 95
Parcial

Parcial

0,004 /R x

Cap de colla

2,47 €

Subtotal...
BG315330

h

3,78696

Mà d'obra:
A0112000

A0112000

BG315550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Preu €

Subtotal...

5,31527

Unitats

6,07 €

Materials:

COST DIRECTE

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub
Unitats

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Rend.: 1,000

PREU
2,47143

Mà d'obra:

Materials:
B0111000

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:

A013U001

74

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

P- 93

Pàg.:

1,43520

1,43520

1,60140
COST DIRECTE

COST DIRECTE

2,35374

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,11769

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,46640
0,57332
12,03972

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 96

GHM3V020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint,
amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó
reciclat HRA-25, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

574,27 €

PREU

COST DIRECTE

546,92620

DESPESES INDIRECTES 5,00%

27,34631

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

26,86000 =

13,43000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

25,36000

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

22,11000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

Subtotal...

82,07000

P- 97

u

GHM3Z060

82,07000

Maquinària:

574,27251

Rend.: 0,750

Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint,
col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i
transport de terres, restes de formigó i materials
sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.
Unitats

305,22 €

Preu €

Parcial

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,200 /R x

40,37000 =

8,07400

A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

26,86000 =

17,90667

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,220 /R x

32,28000 =

7,10160

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

25,36000 =

33,81333

C1503U20

h

Camió grua de 10 t

1,000 /R x

45,87000 =

45,87000

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

22,11000 =

29,48000

61,04560

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

21,17000 =

28,22667

Subtotal...

61,04560

Materials:

BG21U032

BG22U100

BG31230U

m3

m

m

m

Formigó HRA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, inclòs transport a l'obra
Tub rígid de PE de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
Tub flexible corrugat de PE de diàmetre 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

0,540

0,600

x

x

67,59000 =

1,50000 =

Subtotal...

36,49860

109,42667

0,90000

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,200 /R x

40,37000 =

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,220 /R x

32,28000 =

9,46880

C1503U20

h

Camió grua de 10 t

1,000 /R x

45,87000 =

61,16000

Subtotal...

10,76533

81,39413

81,39413

Materials:
1,200

9,000

x

x

1,93000 =

0,63000 =

2,31600

B060U430

m3

BG22U100

m

BG31230U

m

BG38U035

m

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Tub flexible corrugat de PE de diàmetre 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

5,67000

3,09600

0,680

x

67,82000 =

46,11760

1,200

x

1,93000 =

2,31600

14,400

x

0,63000 =

9,07200

2,400

x

1,29000 =

3,09600

2,000

x

2,68000 =

5,36000

m

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

BG46U010

u

1,000

x

14,85000 =

14,85000

BGD2U010

u

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

1,000

x

14,85000 =

14,85000

1,000

x

1,38000 =

1,38000

BGDZU020

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,000

x

1,38000 =

1,38000

0,76000

BGDZU030

u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

1,000

x

0,76000 =

0,76000

304,98000

BHMZU010

u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

1,000

x

16,91000 =

16,91000

x

1,29000 =

2,000

x

2,68000 =

5,36000

1,000

x

11,09000 =

11,09000

2,400

BGD2U010

u

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

BGDZU020

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

BGDZU030

u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

1,000

x

0,76000 =

BHM3U020

u

Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de
9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, planxa de 3 mm,
amb base platina, per anar muntat amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó
Conjunt de quatre perns per a cimentació

1,000

x

304,98000 =

u

109,42667

Maquinària:

BG38U035

BHMZU010

Import

Mà d'obra:

C131U020

B060UR43

76

Subtotal...
1,000

x

16,91000 =
Subtotal...

99,86160

99,86160

16,91000
403,81060

403,81060

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

290,68240
14,53412

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

305,21652

NÚM

CODI
A012M000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a muntador

0,1429 /R x

26,21000 =

3,74541

PREU

A013M000

h

Ajudant muntador

0,1429 /R x

22,51000 =

3,21668

Subtotal...
P- 98

u

GP4TU020

Rend.: 1,000

Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de
més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres,
en caixa o safata d'empiulament

73,66 €

Preu €

Unitats

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,350 /R x

26,21000 =

35,38350

A013M000

h

Ajudant muntador

1,350 /R x

22,51000 =

30,38850

Subtotal...

65,77200

u

Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

Import

Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

3,000

1,46000 =

x

Subtotal...

4,38000

COST DIRECTE

BP4TU010

u

Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

1,000

Subtotal...

4,38000

3,50760

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Part proporcional de material per a sagnat i identificació
de fibres

P- 101 GP7GU020

u

10,23436

Preu €

Parcial

1,500 /R x

26,21000 =

39,31500

1,500 /R x

22,51000 =

33,76500

3,000

1,46000 =

x

Subtotal...

166,15 €

Preu €

Import

73,08000

4,38000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

22,51000 =

11,25500

Subtotal...
73,08000

4,38000

3,87300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BP7GU020

u

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 64 fusions repartides en 4
safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a
cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció
IP65

1,000

x

133,88000 =

81,33300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de
fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació
de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de
protecció
Unitats

Preu €

24,36000

24,36000

133,88000

133,88000

133,88000

77,46000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

Import

Materials:

4,38000

COST DIRECTE

u

Parcial

A012M000

Subtotal...

P- 100 GP4TW020

0,51172
10,74608

Rend.: 1,000

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 64 fusions repartides en 4
safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a
cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció
IP65, col·locada
Unitats

Subtotal...
u

0,48000

Mà d'obra:

Materials:
BP4TV000

0,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,33 €

Mà d'obra:
h

2,79227

0,48000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

73,65960

Rend.: 1,000

Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i
fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs,
neteja i identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament
Unitats

A012M000

0,48000 =

x

65,77200

70,15200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

2,79227

Materials:

4,38000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

GP4TV020

6,96209

2,79227

COST DIRECTE
Subtotal...

P- 99

19,54000 =

0,1429 /R x

Materials:
u

6,96209

Maquinària:
C200VF00

Mà d'obra:

BP4TU100

78

10,75 €

Parcial

Import

158,24000
7,91200
166,15200

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

80

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

P- 102 GR6Z0501

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i plantació de Populus nigra italica de
perímetre de 20-25cm, amb base en test. Incloses
l'excavació del sot de dimensions mínimes 60x60x60,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra

NÚM

CODI

UA

21,17000

COST DIRECTE

Preu €

Parcial

1,05850

Oficial 1a jardiner

0,600 /R x

30,00000 =

18,00000

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,600 /R x

26,62000 =

15,97200

Subtotal...

33,97200

32,28000 =
Subtotal...

m3

Preu €

C1RAP100

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

m3

Aigua

0,080

x

1,56000 =

0,12480

BR4422C

u

Subministra i plantació de Populus nigra italica de
perímetre 20-25 cm, inclòs tutor, incorporació
d'esmenes i adobs

1,000

x

75,00000 =

75,00000

69,13000 =

1,000 /R x

4,84200

Subtotal...

Materials:
B0111000

72,59 €
Parcial
69,13000

69,13000

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

75,12480
5,00%

3,45650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,12480

69,13000

69,13000

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Subtotal...

Import

Maquinària:

4,84200
4,84200

Rend.: 1,000

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat
Unitats

33,97200

Maquinària:
0,150 /R x

22,22850

Import
P- 106 I2R540S0

h

21,17000

21,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012P000

Camió per a transport de 7 t

PREU
Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats

h

DESCRIPCIÓ

121,42 €

Mà d'obra:

C1501700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

72,58650

1,69860

COST DIRECTE

115,63740

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m3

P- 107 I2R5423A

5,78187

COST EXECUCIÓ MATERIAL

121,41927

Rend.: 1,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km
Unitats

12,91 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
P- 103 GRK1NIU1

m2

Rend.: 1,000

Subministra i col·locació de caixa niu per a ratpenats
de fusta de pi per a col·locar en entorns urbans o
agrícoles. Fusta posterior tallada de manera que els
ratpenats puguin accedir al seu interior còmodament i
penjar-se amb facilitat. El preu inclou els elements de
fixació i tots els materials i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva instal·lació.

75,00 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,28000 =

0,381 /R x

Subtotal...

12,29868
12,29868

COST DIRECTE

12,29868

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,61493

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P- 104 GRK1NIU2

m2

m3

P- 105 I2R24200

Subministra i col·locació de caixa niu per a orenetes
fabricat amb ciment i fusta conglomerada per a
col·locar en entorns urbans o agrícoles. El preu inclou
els elements de fixació i tots els materials i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 50€ - 6
ud

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000

h

Manobre

m3

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,91 €

Preu €

Unitats

22,23 €

Parcial

Materials:
Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

12,91361

50,00 €
P- 108 I2RA61H0

Unitats
1,000 /R x

12,29868

21,17000 =

21,17000

Import

B2RA61H0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450

x

7,82000 =

11,33900

Import

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

11,33900

COST DIRECTE

11,33900

NÚM

CODI

P- 111 I2RA6770

11,90595

Rend.: 1,000

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

16,40 €

Preu €

0,170

91,86000 =

x

Parcial

15,61620

DESPESES INDIRECTES 5,00%

15,61620

P- 112 I2RA6890

16,39701

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

10,72 €

Preu €

Parcial

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

25,65 €

0,190

53,75000 =

x

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

x

-122,16000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,21250

COST DIRECTE

-24,43200

-24,43200

10,21250

10,21250

Import

Materials:
0,200

Import

Materials:
B2RA6890

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

0,78081

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

=

x

COST DIRECTE

15,61620

DESPESES INDIRECTES 5,00%

t

0,035

Import

15,61620

COST DIRECTE

m3

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 110 I2RA6680

Parcial

Subtotal...
Unitats

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

Preu €

Unitats

Materials:
t

PREU
Rend.: 1,000

Materials:
B2RA6770

m3

m3

0,56695

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 109 I2RA6580

UA

11,33900

DESPESES INDIRECTES 5,00%

B2RA6680

82

PARTIDES D'OBRA

CODI

B2RA6580

Pàg.:

10,21250

DESPESES INDIRECTES 5,00%

-24,43200

m3

P- 113 I2RA6960

-24,43200
-1,22160
-25,65360

10,72313

Rend.: 1,000

0,00 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

Preu €

Parcial

Materials:
B2RA6960

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,51063

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,040

=

x

Subtotal...

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

P- 116 PP45-667B

m

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12
fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
instal·lat, inclou mandrilat

P- 114 I2RA8E00

kg

Rend.: 1,000

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,19 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

25,03000 =

1,25150

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

29,14000 =

1,45700

1,000

0,18000 =

x

Subtotal...

m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12
fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

0,18000

0,18000

0,18000

2,70850

1,000

3,07000 =

x

Subtotal...

P- 115 I2RA9TD0

m3

COST DIRECTE

0,18000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,00900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,18900

Rend.: 1,000

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

Import

2,70850

Materials:
BP45-1A9E

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...
Unitats

kg

6,11 €

Preu €

Unitats

B2RA8E00

84

DESPESES AUXILIARS

3,07000

3,07000
1,50%

3,07000
0,04063

COST DIRECTE

5,81913

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,29096

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,11008

69,26 €

Preu €

Parcial

P- 117 PPA0U001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres de la FASE
2, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000

21.765,31 €

P- 118 PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres de la FASE
1, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000

28.980,30 €

P- 119 PPA0AU002

pa

Partida alçada de cobrament integre per reparació del
descalçat de la vorera de la rotonda. Inclou l'excavació,
retirada i separació de l'escullera i de la terra vegetal; el
nou mur de gravetat d'escullera aprofitant l'existent i
aportant-ne de nova si es necessari; el reblert amb
materail de prèstec seleccionat segons PG3 i
compactat al 98% del PM; calçat de la vorera
mitjançant formigó en massa; perfilat del terraplè;
estesa de terra vegeral i hidrosembra.

Rend.: 1,000

10.250,00 €

Import

Materials:
B2RA9TD0

t

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

0,900

73,29000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,96100

65,96100

65,96100

65,96100
3,29805
69,25905
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

XPA000SS

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

17.596,91 €

PREU

XPA100F1

pa

Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció FASE 1

10.000,00 €

XPA100F2

pa

Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció FASE 2

25.000,00 €

ANNEX NÚM. 12

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
ÍNDEX
1.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I PER CONTRACTE DE L’OBRA ............................................. 2

2.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. ............................................................... 2

Annex núm. 12. Pressupost per al Coneixement de l’Administració

Pàg. 1

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

ANNEX NÚM. 12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

2. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.

1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I PER CONTRACTE DE L’OBRA

El pressupost per a coneixement de l’administració en aquest cas coincideix amb el Pressupost
d’Execució per Contracte de l’Obra.

Aplicant els preus de projecte als amidaments resultants i afegint-li l’import de les partides alçades i
l’import dels Serveis Afectats s’obté un Pressupost d'Execució Material de 749.116,47 € augmentat pels
coeficients legals de despeses generals (13%), benefici industrial (6%) i els tipus d’IVA vigent (21%),
s’obté un Pressupost de Contracte de 1.078.652,81 €.
FASE 1 ...................................................................................................................
FASE 2 ...................................................................................................................

239.972,64 €
509.143,83 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................
13,00 % DESPESES GENERALS sobre 749.116,47 € .............................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL sobre 749.116,47€ ................................................

749.116,47 €
97.385,14 €
44.946,99 €

Subtotal ................................................................................................................
21 % IVA sobre 891.448,60 € ...............................................................................

891.448,60 €
187.204,21 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ...............................................................

1.078.652,81 €

Així doncs, el present Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de UN MILIÓ
SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (1.078.652,81€).

El Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra puja a la quantitat de UN MILIÓ SETANTA-VUIT MIL
SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (1.078.652,81€).
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Fotografia núm.1 – Vista general Ctra. Moncada sobre Pont de Montserrat
Barrerra i canalització de serveis vorera nord.

Fotografia núm.2 –Accès est: Rotonda . Junta dilatació estrep 2 est
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Fotografia núm.3 – Junta dilatació estrep 1 oest .

Fotografia núm.4 – Junta dilatació llosa posterior estrep 1 oest.
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Fotografia núm.5 – Junta dilatació pila 1 estrep oest.
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Fotografia núm.6 – Junta dilatació pila central.
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Fotografia núm.7 – Tauler amb llosa costat oest. Escostronaments i canonades de gas.

Fotografia núm.9 – Tauler amb bigues. Sortida embornal en desús.

Fotografia núm.8 – Tauler amb bigues. Sortida embornal en desús.

Fotografia núm.10 – Tauler amb bigues. Tram est. Pila central.
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Fotografia núm.12 – Tauler amb bigues. Detall sortida embornal en desús.

Fotografia núm.11 – Tauler amb bigues. Escostronaments a voladís i canonada gas.
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Fotografia núm.13 – Tauler amb bigues. Detall sortida embornal en desús.
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Fotografia núm.14 – Tauler amb bigues. Escostronaments a voladís amb armadura vista i canonada
gas. .

Fotografia núm.15 – Detall d’escostronaments amb armadura vista a l’estrep 2 est.
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Fotografia núm.16 – Detall recolzament a l’estrep 2 est costat nord. Creuament canonada gas.
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Fotografia núm.17 – Tauler amb llosa costat est. Escostronaments i canonades de gas.

Fotografia núm.18 – Tauler amb llosa costat est. Rascades produïdes per vehicles. Pila 3 est.
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Fotografia núm.19 – Tauler amb llosa costat est. Rascades produïdes per vehicles. Estrep 2 est.

Fotografia núm.20 – Estrep 1 oest. Canonades gas
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Fotografia núm.21 – Estrep 2 est. Escostronaments.

Fotografia núm.22 – Estrep 2 est. Canonades gas.

Fotografia núm.23 – Estrep 2 est. Escostronaments amb armadures vistes.

Fotografia núm.24 –Pila 1 0est-nord. Escostronaments amb armadures vistes. Vegetació.
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Fotografia núm.26 – Pila 1 oest des de A.Vallès.

Fotografia núm.25 – Pila 1 oest-sud. Escostronaments amb armadures vistes. Detall recolzament
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Fotografia núm.27 – Pila 1 oest des de llera riera. Recolzament bigues
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Fotografia núm.28 – Pila central 2. Carregador bigues amb escostronaments.

Fotografia núm.30 – Pila central 2 vista de de l’oest.

Fotografia núm.29 – Pila central 2. Recolzament.

Fotografia núm.31 –Pila central 2 vista de de l’est.
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Fotografia núm.32 – Pila 3 est. Carregador vist des del sud

Fotografia núm.34 – Pila 3 est. Detall escostronamentsa base pila.

Fotografia núm.33 – Pila 3 est. Pila amb escostronaments i armadures vistes.

Fotografia núm.35 – Pila 3 est. Carregador amb escostronaments i armadures vistes.
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Fotografia núm.36 – Pila 3 est. Carregador amb escostronaments i armadures vistes..

Fotografia núm.38 – Arccés al pont costat est des del ramal de baixada a Av. Vallès costat nord

Fotografia núm.37 – – Pila 3 est vista des de la llera de la riera.

Fotografia núm.39 – Accés Oest costat sud. Espai entre parterre-talus i Ctra. Montcada
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Fotografia núm.40 –Detall barrera. Vorera costat sud

Fotografia núm.42 – Accés Oest. Descampat-aparcament.

Fotografia núm.41 – Baixant pluvials lateral sud estrep 1 oest.

Fotografia núm.43 – Accés Oest. Parada autobús a vorera sud.
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Fotografia núm.44 – Accés Oest. Parada autobús a vorera sud.

Fotografia núm.46 – Accés est. Rotonda vista des de vorera sud del pont.

Fotografia núm.45 – Accés Oest. Accés al descampat-aparcament de la vorera nord

Fotografia núm.47 – Terraplé entre rotonda i Av. Vallés
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Fotografia núm.48 – Vista lateral costat nord del pont des de la rotonda.

Fotografia núm.50 – Vista lateral costat sud. Des de l’est.

Fotografia núm.49 – Vista lateral costat nord del pont des de l’oest.

Fotografia núm.51 – Accés a llera riera des de Av. Vallés costat est entre C/ Cantabria i Salamanca
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1. ASPECTES GENERALS
1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS.
1.1.1.

OBJECTE.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar;
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim,
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte i restaran
incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per
sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells.
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix
per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a
l’establert en disposicions legals vigents.

1.1.3.

INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES.

General
Els materials i l'execució de les unitats d'obra presents en el Present Projecte, les especificacions dels i
les quals no figurin en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò
especificat per aquests a la normativa vigent o als plecs de caràcter general o en el seu defecte,
amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció
d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec.
Seran d’aplicació també, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en
aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals
d’infraestructures.cat PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec
s’especifica.
En general, seran d’aplicació quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments
oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni
s'oposin a allò que en ell s'especifica.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

•

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

•

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
(B.O.E. de 10 de gener de 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, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al
seu articulat.

•

Normes U.N.E.

Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per
L’ajuntament de Terrassa i els seus organismes.
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes
utilitzats en la construcció.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són
en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
haver respecte el que disposa aquest plec.
Ferms
•

Norma 6.1- IC “Secciones de firme”, de 12 de desembre de 2003.

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 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.

•

Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989.

•

Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de
9 d’octubre de 1991.

•

Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992.

Plantacions
•

Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963.
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•

Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del
MOPT al 1992.

Senyalització i balissament
•

Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 06 d’abril de 2014.

•

Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987.

•

Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta.

•

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.

•

Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera.

•

Control de la 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.

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig.

•

Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.

•

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 postesionades I.E.T.

Il·luminació
•

Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999.

•

Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de
1964.

Estructures
•

Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol.

•

Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.

•

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-11.

•

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

•

Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les
normes MV-1.

•

Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de
desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995).

•

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25
de juny de 1975.

•

O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades.

•

Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de
carretera, de 1982.

•

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.

•

Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de
maig de 1998.

•

Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.

•

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.
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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.

•

Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres fixes
en vies fora de poblat.

Sanejament i abastament
•

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a
la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).

•

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 Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
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Seguretat i salut
•

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d'1 d'abril de 1964).

•

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

•

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o mòbils.

•

RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997)

•

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

•

Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

•

Substitució de barrera-barana actual situada als extrems exteriors de les voreres d’ambdós
costats del pont per una barrera de caràcter més urbà al costat interior de les voreres i una
barana al costat exterior millorant la seguretat de vianants i mantenint la dels vehicles. Per a
l’execució de l’ancoratge de la nova barrera serà necessari l’enderroc parcial de la part
interior de les voreres.

•

Trasllat de servei de la canalització de telecomunicacions existent de 2 tritubs de PEAD40 amb
línia de Fibra Òptica de la vorera nord a la sud i instal·lació de canalització en previsió de futurs
serveis amb 3 tubs de PE110 també a la vorera sud.

•

Substitució de juntes de dilatació i impermeabilització de tota la superfície de la llosa del pont.

•

Reforç del trasdós dels estreps amb cunya de transició de grava-ciment.

•

Reurbanització del la carretera de Montcada en l’àmbit de la actuació modificant
lleugerament l’amplada de les voreres del vial dins el pont i perllongant la del costat sud fins a
la nova parada d’autobús. Les tasques a realitzar són de pavimentació, estesa de ferms, la
reposició de la senyalització horitzontal i vertical.

•

Millora de la recollida d’aigües pluvials instal·lant d'elements de drenatge i conducció de les
aigües captades fins a la xarxa de drenatge existent o a la riera. També s’instal·laran embornals
en els punts baixos causats per els nous passos de vianants sobreelevetas respecte a la
calçada.

•

Enllumenat: instal·lació d’un nou punt de llum i el trasllat d’un altre existent.

•

Trasllat d’arbres i a condicionament de xarxa de reg existent.

Les actuacions previstes es separen en dos grans temàtiques, les relatives a la restauració estructural i
les relatives a la superestructura amb la millora de la plataforma funcional i reurbanització de la Ctra.
de Montcada en la zona d’actuació.
FASE 1: Restauració estructural; Actuacions des de la sota el tauler del pont
•

Reparació d’estructures de formigó:
Neteja
Reparació de fissures
Restitució de material en els escrostonaments
Tractament de carbonatacions
Reforç de tallant a la llosa en els 2,00 m tocant als punts de recolzament.
Durant les reparacions es protegirà amb lones tant la llera de la riera com els vials.

•

Instal·lació de xarxa tipus mosquitera com a protecció en front els coloms

•

Instal·lació de pòrtics de limitació de gàlib de pas per evitar rascades a l’estructura en la llosa
en el costat est de l’Av. del Vallés.

•

Millora del terraplè entre la rotonda de l’accés est al pont i l’Av. del Vallés.

Fase 2: Superestructura; Actuacions des de sobre el tauler del pont i ctra. de Montcada
•

Enderrocs de vorades, rigoles, voreres i paviments.

•

Fresats de ferms i paviments.
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2. EXCAVACIONS EN RASES I POUS
2.1.

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 sigui quin sigui el percentatge que
es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. En el cas d’excavació en presencia de
serveis, aquesta es realitzarà amb mitjans manuals.

•

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.
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•

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.

2.2.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

2.2.1.

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.
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 pre-tall 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.
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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, sense que
aquest sigui objecte d'abonament.
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.

2.2.2.

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, sense considerar aquesta operació d'abonament
independent.
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.

2.2.3.

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-iquatre 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.
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Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.

2.2.4.

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.

2.2.5.

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.

2.2.6.

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.

2.2.7.

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
se 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, no essent aquesta operació d'abonament independent.

2.3.

AMIDAMENT I ABONAMENT

L'excavació en rases i pous, es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del
prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels Plànols amb el fons de la rasa i del
terreny.
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Aquesta unitat inclou, els apuntalaments, esgotaments, transport de productes a abocador, possibles
cànons, i el conjunt d'operacions i costos necessaris per a la completa execució de la unitat.
No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la
secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra
considerats en altres unitats d'obra.
Les operacions de pre-tall es consideren incloses dins de les unitats d’excavació en rases pous i
fonaments.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o,
en el seu cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de
la rasa o pou excavat.

3. REBLERTS LOCALITZATS
3.1.

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.
En la direcció longitudinal de la calçada suportada, els reblerts localitzats d’extradós d’obra de
fàbrica, “falques de transició”, tindran una longitud mínima de com a mínim deu metres (10 m) des de
l’extradós de l'obra de fàbrica. En cas d'existir llosa de transició, la longitud mínima haurà de ser
superior a dues (2) vegades la dimensió de la llosa en la referida direcció longitudinal. A partir de la
dita dimensió mínima, la transició entre el reblert localitzat i el reblert normal tindrà, sempre en la
direcció longitudinal de la calçada suportada, un pendent màxim d'un mig (1V:2H), i sobre la mateixa
es realitzaran els esglaons esmentats a l’apartat 330.6.1.

3.2.

ZONES DELS REBLERTS

Als reblerts localitzats que formin part de la infraestructura de la carretera es diferenciaran les mateixes
zones que als terraplens, segons l'apartat 330.2 d'aquest Plec.

3.3.

MATERIALS

S'utilitzaran només sòls adequats i seleccionats segons l'apartat 330.3 d'aquest Plec.
S’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que el seu CBR segons la UNE 103502, corresponent a
les condicions de compactació exigides, sigui superior a deu (10) i en el cas d'extradós d'obra de
fàbrica superior a vint (20).
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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3.4.

EQUIP NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Els equips d'estesa, humectació i compactació seran els apropiats per garantir l'execució de l'obra
d'acord amb les exigències d'aquest Plec, del Projecte i de les indicacions de la Direcció d’Obra.

3.5.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la legislació vigent en matèria
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.5.1.

PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D’ASSENTAMENT DELS REBLERTS LOCALITZATS

A les zones d'eixamplament o recreixement d'antics reblerts es prepararan aquests amb la fi
d’aconseguir la seva unió amb el nou reblert. Les operacions encaminades a tal objecte seran les
indicades al Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra.
Si el material procedent de l'antic talús, la remoció del qual sigui necessària, és del mateix tipus que el
nou i compleix les condicions exigides per a la zona de reblert, es barrejarà amb el del nou reblert per
a la seva compactació simultània; en cas contrari, la Direcció d’Obra decidirà si el material s’ha de
transportar a l’abocador autoritzat.
Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en què existeixin corrents d'aigua superficial o
subterrànies, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de l'àrea on es vagi a
construir el reblert abans de començar l'execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter
d'accessòries, s'executaran d'acord amb allò que s'ha previst per a tal tipus d'obres en el Projecte o,
per defecte, a les instruccions de la Direcció d’Obra.
Excepte en el cas de rases de drenatge, si el reblert s’hagués de construir sobre terreny inestable,
torba o argila tova, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva estabilització.
3.5.2.

EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ

Els materials de reblert s'estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a
la superfície de coronació. El gruix d'aquestes capes serà prou reduït perquè, amb els mitjans
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Excepte especificació en
contra del Projecte o de la Direcció d’Obra, el gruix de les capes mesurat després de la compactació
no serà superior a vint-i-cinc centímetres (25 cm).
Els gruixos finals de les capes s'assenyalaran i numeraran amb pintura, segons el cas, en l’extradós de
l'obra de fàbrica, paraments o cos de la canonada, per a l'adequat control d’estesa i compactació.
Únicament es podrà utilitzar la compactació manual en els casos previstos en el Projecte, i en aquells
que siguin expressament autoritzats per la Direcció d’Obra.
Tret que la Direcció d’Obra ho autoritzi, basant-se en l’estudi signat pel tècnic competent, el reblert al
costat d'obres de fàbrica o apuntalaments s'efectuarà de manera que les capes situades a l'un i l'altre
costat de la mateixa es trobin al mateix nivell. En el cas d'obres de fàbrica amb reblert asimètric, els
materials del costat més alt no es podran estendre ni compactar abans que hagin transcorregut set
dies (7 d) des de la terminació de la fàbrica contigua, excepte indicació del Projecte o autorització
de la Direcció d’Obra i sempre prèvia comprovació del grau de resistència aconseguit per l'obra de
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

fàbrica. Al costat de les estructures porticades no s'iniciarà el reblert fins que la llinda no hagi estat
acabada i hagi aconseguit la resistència que indiqui el Projecte o, per defecte, la Direcció d’Obra.
El drenatge dels reblerts contigus a obres de fàbrica s'executarà simultàniament al reblert, per a la
qual cosa el material drenant estarà prèviament abassegat d'acord amb les ordres de la Direcció
d’Obra.
Els materials de cada capa seran de característiques uniformes i si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta
uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats.
Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el pendent transversal
necessari per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió.
Un vegada estesa cada capa, es procedirà a la seva humectació, si és necessari. El contingut òptim
d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin
dels assajos realitzats.

En els casos especials en què la humitat del material sigui excessiva per aconseguir la compactació
prevista, es prendran les mesures adequades, podent procedir a la dessecació per oreig o a l'addició i
barreja de materials secs o substàncies apropiades.
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la capa.
Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua a la seva superfície, seran corregides
immediatament pel Contractista.
S'exigirà una densitat després de la compactació, en la última capa, no inferior al cent per cent
(100%) de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor modificat segons la UNE 103501 i, a la resta de les
zones, no inferior 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.
3.5.3.

REBLERT DE RASES PER A INSTAL·LACIÓ DE CANONADES

En el cas de rases s'aplicaran els apartats anteriors en tant que no contrariïn allò que s'exposa en
aquest apartat; en qualsevol altre cas s'aplicarà l'aquí exposat.
La decisió sobre el llit de recolzament de la canonada al terreny, granular o de formigó, i el seu gruix,
dependran del tipus de tub i les seves dimensions, la classe de juntes i la naturalesa del terreny, i
estaran definits al Projecte o, per defecte, seran establerts per la Direcció d’Obra.
Un vegada realitzades les rases i, si procedeix, les proves de la canonada instal·lada, per a la qual
cosa s'haurà fet un reblert parcial de la rasa deixant visibles les juntes, es procedirà al reblert definitiu
d'aquesta, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra.
El reblert de la rasa es subdividirà en dues zones: la zona baixa, que aconseguirà una alçària d’uns
trenta centímetres (30 cm) per sobre de la generatriu superior del tub i la zona alta que correspon a la
resta del reblert de la rasa.
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
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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.
En el cas de rases excavades en terraplens o en reblerts tot-u la densitat obtinguda després de
compactar el reblert de la rasa haurà de ser igual o major que la dels materials contigus. En el cas de
rases sobre terrenys naturals o sobre pedraplens, aquest objectiu s’haurà d'aconseguir en la mesura
del possible. En cas contrari, se seguirà allò que s'ha indicat al Projecte o, per defecte, per la Direcció
d’Obra, però en cap cas, per sota dels valors mínims de densitat indicats en els paràgrafs anteriors
d'aquest Plec.
Es prestarà especial atenció durant la compactació dels reblerts, de manera que no es produeixin ni
moviments ni danys a la canonada, per la qual cosa es reduirà, si fos necessari, el gruix de les capes i
la potència de la maquinària de compactació.
Quan existeixin dificultats en l'obtenció dels materials indicats o dels nivells de compactació exigits per
a la realització dels reblerts, el Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra, una solució
alternativa sense sobrecost addicional.

3.6.

ESTABILITZACIÓ D’ASSENTAMENTS

En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, se seguirà l’esmentat a l’apartat 330.6.6
d’aquest Plec.

3.7.

LIMITACIONS DE L'EXECUCIÓ

Els reblerts localitzats s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos graus
Celsius (2°C); havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota del límit.
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l'acció de tota mena de trànsit fins que s'hagi completat
la seva compactació.

3.8.

TOLERÀNCIA GEOMÈTRICA D’ACABAT DE LES 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 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 NLT-334 aplicada tant paral·lelament com normal
a l'eix de la carretera. Tampoc podrà haver-hi zones capaces de retenir aigua.
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Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel Contractista al seu
càrrec, d'acord amb el que assenyala aquest Plec.

3.9.

AMIDAMENT I ABONAMENT

Els reblerts localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils
presos abans i després dels treballs, d’acord amb el definit als Plànols.
Els reblerts localitzats en mediran en m3 i s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de
Preus del pressupost del projecte.
Normes de referència
•

UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Modificat.

•

UNE 103502. Mètode d'assaig per determinar en laboratori l'índex CBR d'un sòl.

•

NLT-334. Mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant la regla de tres metres
estàtica o rodant.

4. MORTERS I CIMENTS
4.1.

CIMENTS

4.1.1.

DEFINICIÓ

Es defineixen com ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment amasats
amb aigua, formen pastes que adormen i endureixen a causa de les reaccions d’hidròlisi i hidratació
dels seus constituents, donant lloc a productes hidratats mecànicament resistents i estables, tant a
l’aire com sota l’aigua.
4.1.2.

CONDICIONS GENERALS

Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments d`ús en obres de carreteres i dels seus
components seran les que figurin a les següents normes:
•

UNE-EN 197-1. Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris de conformitat.

•

UNE 80303. Ciments resistents a sulfats i/o aigua de mar.

•

UNE 80305. Ciments blancs.

•

UNE 80307. Ciments per a usos especials.

•

UNE-EN 14647. Ciments d’aluminat de calci.

•

UNE-EN 14216. Ciments especials de calor d’hidratació molt baixa.

Així mateix, serà d’aplicació tot el disposat a la “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o
normativa vigent que la substitueixi.
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Pàg. 12

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

4.1.5.
4.1.3.

TRANSPORT I ABASSEGAMENT

El ciment serà transportat en cisternes pressuritzades i dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al
transport ràpid del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge.
El ciment s’emmagatzemarà en una o diverses sitges, adequadament aïllades contra la humitat i
proveïdes de sistemes de filtres.
El ciment no arribarà a obra excessivament calent. Si la seva manipulació es realitza per mitjans
neumàtics o mecànics, la seva temperatura no excedirà de setanta graus Celsius (70 ºC), i si es realitza
a mà, no excedirà del major dels dos límits següents:
•

Quaranta graus Celsius (40 ºC).

•

Temperatura ambient més cinc graus Celsius (5 ºC).

Quan es prevegi que pot presentar-se el fenomen de fals adormiment, s’haurà de comprovar amb
anterioritat a la utilització del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar l’esmentat
fenomen, i es realitzarà aquesta determinació segons la UNE 80114.
Excepcionalment, en obres de petit volum i a criteri de la Direcció d’Obra, pel subministrament,
transport i emmagatzematge de ciment, es podran utilitzar sacs d’acord amb allò indicat al respecte
a l’annex 4 de la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la
substitueixi.
La Direcció d’Obra podrà comprovar, amb la freqüència que cregui necessària, les condicions
d'emmagatzematge, així com els sistemes de transport i tràfec en tot el que pogués afectar a la
qualitat del material; i de no ser de la seva conformitat, suspendrà la utilització del contingut del sac,
sitja o cisterna corresponent fins a la comprovació de les característiques que estimi convenients de les
exigides en aquest Article o a l’annex 4 de la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08)” o
normativa vigent que la substitueixi.

4.1.4.

SUBMINISTRAMENT I IDENTIFICACIÓ

Subministrament
Per al subministrament del ciment serà d’aplicació allò disposat a l’annex 4 de la “Instrucció per a la
recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
Identificació
Cada remesa de ciment que arribi a l’obra anirà acompanyada d’un albarà amb documentació
annexa que contingui les dades que s’indiquen al respecte a l’annex 4 de la “Instrucció per la
recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi. Addicionalment contindrà també
la següent informació:
•

Resultats d’anàlisis i assajos corresponents, a la producció a la que pertanyen, segons la UNE-EN
197-2.

•

Data d’expedició del ciment des de la fàbrica. En el cas de procedir el ciment d’un centre de
distribució s’haurà d’afegir també la data d’expedició d’aquest centre de distribució.
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CONTROL DE QUALITAT

Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries
d’aquest Article i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat
del producte, segons l’indicat en l’apartat 3.7 del present Article, els criteris descrits a continuació per
realitzar el control de recepció no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que
corresponen a la Direcció d’Obra. Es comprovarà la temperatura del ciment a la seva arribada a
l’obra.
Control de recepció
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o es rebutjarà, d’acord al disposat a l’apartat 202.5.3 del
present Article, en bloc, a la quantitat de ciment del mateix tipus i procedència rebuda
setmanalment, en subministres continus o quasi continus, o cadascun dels subministres, en subministres
discontinus. En qualsevol cas la Direcció d’Obra podrà fixar una altra mida de lot.
De cada lot s’agafaran tres (3) mostres, seguint el procediment indicat a l’annex 5 de la “Instrucció
per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi: una com a mostra de
control que s'haurà d'enviar al laboratori tan aviat com sigui possible amb el seu envasament; una
mostra preventiva per realitzar assajos de recepció i una mostra de contrast. Aquestes dues últimes
mostres es conservaran en obra al menys durant cent (100) dies, en un lloc tancat, on les mostres
quedin protegides de la humitat, l’excés de temperatura o la contaminació produïda per altres
materials. Quan el subministrador de ciment ho sol·liciti, s’agafarà una altra mostra per a ell.
La recepció del ciment es realitzarà d’acord amb el procediment establert a l’annex 5 de la
“Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
Control addicional
Una (1) vegada cada tres (3) mesos i com a mínim tres (3) vegades durant l’execució de l’obra, per
cada tipus i classe resistent de ciment, i quan ho especifiqui la Direcció d’Obra, es realitzaran
obligatòriament els mateixos assajos indicats anteriorment com de recepció.
Si el ciment hagués estat emmagatzemat, en condicions atmosfèriques normals, durant un termini
superior a un (1) mes, dins dels deu (10) dies anteriors a la seva utilització, es realitzaran, com a mínim,
els assajos d’adormiment i resistència a compressió a tres (3) i set (7) dies sobre una mostra
representativa de cada lot de ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que s’haguessin
format. La Direcció d’Obra definirà els lots de control del ciment emmagatzemat. En tot cas, excepte
si el nou període d’adormiment resultés incompatible amb les condicions particulars de l’obra, la
sanció definitiva sobre la idoneïtat de cada lot de ciment per a la seva utilització en obra serà donada
d’acord amb els resultats dels assajos exigits a la unitat d’obra de la que formi part.
En ambients molt humits, o en condicions atmosfèriques desfavorables o d’obra anormals, la Direcció
d’Obra podrà variar el termini d’un (1) mes anteriorment indicat per a la comprovació de les
condicions d’emmagatzematge del ciment.
Criteris d’acceptació o rebuig
La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que el ciment no compleixi alguna de les
especificacions establertes al present Article.
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4.1.6.

AMIDAMENT I ABONAMENT

L’amidament i l’abonament del ciment no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el
preu de la unitat corresponent
Als abassegaments, el ciment s’abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en el cas de
paralització o resolució de l’obra.
4.1.7.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat se seguirà la “Instrucció per
la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
Normes de referència

Als casos dubtosos o quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització, les aigües hauran de ser
analitzades. En aquest cas, es rebutjaran les aigües que no compleixin algun dels requisits indicats a
l'Article 27 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi,
excepte si hi ha una justificació especial que la seva utilització no altera de forma apreciable les
propietats exigibles als morters i formigons amb elles fabricats.
4.2.4.

RECEPCIÓ

El control de qualitat de recepció s'efectuarà d'acord amb l'apartat 85.5 de la “Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. La Direcció d’Obra exigirà l'acreditació
documental del compliment dels criteris d'acceptació i, si s’escau, la justificació especial
d'inalterabilitat esmentada a l’apartat 3.2.3 d’aquest Article.

•

UNE 80114. Mètodes d’assaig de ciments. Assajos físics. Determinació dels adormiments
anormals (mètode de la pasta de ciment).

•

UNE-EN 197-1 Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris.

L’amidament i abonament de l'aigua no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el
preu de la unitat corresponent.

•

UNE 80303. Ciments resistents a sulfats i/o aigua.

4.3.

MORTERS DE CIMENT

•

UNE 80305. Ciments blancs.

4.3.1.

DEFINICIÓ

•

UNE 80307. Ciments per a usos especials.

•

UNE-EN 14647. Ciments d’aluminat de calci.

•

UNE-EN 197-2. Ciments: Avaluació de conformitat.

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment,
pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les seves propietats, la utilització de la
qual haurà d'haver estat prèviament aprovada per la Direcció d’Obra.

•

UNE-EN 197-4. Ciments. Ciments d’escòries de forn alt de baixa resistència inicial. Composició,
especificacions i criteris de conformitat.

•

UNE-EN 14216. Ciments especials de calor d’hidratació molt baixa.

4.2.5.

AMIDAMENT I ABONAMENT

4.3.2.

MATERIALS

Ciment
Veure Article 4.1, "Ciments".
Aigua
Veure Article 4.2, "Aigua emprada en morters i formigons".

4.2.

AIGUA EMPRADA EN MORTERS I FORMIGONS

4.2.1.

DEFINICIÓ

Es denomina aigua per a emprar en el pastat o en la cura de morters i formigons tant a la natural com
a la depurada, sigui o no potable, que compleixi els requisits que s'assenyalen a l'apartat 4.3 del
present Article.
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
4.2.2.

Serà d’aplicació allò indicat a l’Article 28 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EH-08)”o normativa
vigent que la substitueixi.
4.3.3.

TIPUS I DOSIFICACIONS

Per al seu ús en les diferents classes d'obra, s'estableixen els següents tipus i dosificacions de morters de
ciment segons UNE-EN 998-2:

EQUIPS

Amb la maquinària i equips utilitzats al pastat, s’haurà d'aconseguir una barreja adequada de tots els
components amb l'aigua.
4.2.3.

Àrid fi

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG

En general, podran ser utilitzades, tant per al pastat com per a la cura de morters i formigons, totes les
aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

La resistència a compressió del morter, determinada segons el mètode prescrit a la UNE-EN 1015-11, no
serà inferior a la corresponent de la classe especificada.
Per a estucats en fred i arrebossats s’aplicarà tot el que disposa la UNE-EN 998-1.
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4.3.4.

FABRICACIÓ

La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre una
superfície impermeable.
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A
continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, un cop batuda la massa,
tingui la consistència adequada per a la seva aplicació en obra.
Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant-ne tot aquell que hagi començat
l’adormiment i el que no hagi estat emprat dins els quaranta-cinc minuts (45 min) que segueixin al seu
pastat.
4.3.5.

LIMITACIONS D’ÚS

Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que hi difereixin en l'espècie
del ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé mitjançant una capa intermèdia molt
compacta de morter fabricat amb qualsevol dels dos ciments, bé esperant que el morter o formigó
primerament fabricat estigui sec, o bé impermeabilitzant superficialment el morter més recent.
S'exercirà especial vigilància en el cas de contacte amb formigons amb ciments siderúrgics.
4.3.6.

AMIDAMENT I ABONAMENT

El morter de ciment no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la unitat
corresponent, tret que es defineixi com a unitat independent, en quin cas s’amidarà per metres cúbics
(m3) realment utilitzats.
Normes de referència
•

UNE-EN 998-1. Especificacions de morters per a ram de paleta. Part 1: Morters per estucat en
fred i arrebossats.

•

UNE-EN 998-2. Especificacions de morters per a ram de paleta. Part 2: Morters per a ram de
paleta.

4.4.

RESINES EPOXI

4.4.1.

DEFINICIÓ

Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i l'epiclorhidrina, destinats a colades,
recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres aplicacions de
consolidació de materials.
4.4.2.

MATERIALS

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, als que
poden incorporar-se agents modificadors tals com diluents, flexibilitzadors, càrregues i altres, que
tenen com a objecte modificar les propietats físiques o químiques de l’esmentada formulació, o
abaratir-la.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

4.4.3.

TIPUS DE FORMULACIÓ

En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant l'ambient
com la de la superfície en què es realitza l'aplicació.
El tipus de formulació a utilitzar haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció d’Obra, i les seves
característiques hauran de ser garantides pel fabricant.
En les utilitzacions en què el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres mil·límetres (3 mm),
s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos.
En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura de l'esquerda i
del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb resina de curat ràpid.
4.4.4.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Preparació i neteja de superfícies
Abans de procedir a l'aplicació de la formulació sobre una superfície, s’hauran d'eliminar:
• La beurada superficial, d'aproximadament un mil·límetre (1 mm) de gruix, formada durant el
vibrat del formigó.
• Qualsevol mena de greix o brutícia que pugui fer, en el moment de l'aplicació, el paper d'un
agent de desemmotllatge. S’inclouen aquí els agents de curat, que són sovint àcids grassos o
materials resinosos.
• Els residus de sals fundents utilitzades en tractaments hivernals.
A les zones en què sigui molt accentuada la presència d'algun dels contaminants anteriorment
descrits, es realitzarà una neteja prèvia, per la que s'utilitzaran preferentment mitjans mecànics. Quan
això no sigui possible, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, es podran usar detergents no
iònics i, si no hi ha altre remei, dissolvents clorats o naftes de baix punt d'ebullició, prenent-se les
mesures de seguretat oportunes.
La neteja definitiva es realitzarà mitjançant un dels procediments que s'enumeren a continuació en
ordre d'efectivitat: raig de sorra, abrasió profunda o tall, escarificació mecànica i atac per solució
àcida.
En qualsevol dels tres procediments mecànics indicats, la pols despresa ha de ser totalment eliminada,
per aconseguir una perfecta adherència, la qual cosa es farà mitjançant un rentat acurat amb raig
d'aigua seguit d'un assecat per raig d'aire a pressió, o mitjançant succió per buit.
En els casos en què no es pugui utilitzar cap mitjà mecànic, es tractaran els substrats mitjançant una
solució àcida. L'aplicació haurà de ser feta per personal especialitzat en el seu ús i sota un control molt
rigorós per part de la Direcció d’Obra. La solució àcida s'aplicarà per igual a tota la superfície a
tractar, havent d’eliminar, mitjançant raig d'aigua a pressió, el residu final. Sempre que existeixi sospita
de persistència d'una acidesa residual, la qual cosa es comprovarà amb un tros de paper tornassol
humit col·locat sobre la superfície del formigó, s'efectuarà un rentat amb una solució diluïda
d'amoníac en aigua, seguit d'un nou tractament amb raig d'aigua a pressió.
Els elements metàl·lics que van a unir-se a formigons, es tractaran superficialment mitjançant aplicació
de raig de sorra si es tracta d'eliminar l'òxid, o mitjançant dissolvents que no continguin ió clor si es
tracta de greix. Les superfícies es tractaran immediatament abans de l'aplicació de la resina, per
evitar una nova oxidació.
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Les superfícies d'alumini hauran de sotmetre's a un tractament addicional, per augmentar la seva
mullabilitat, mitjançant solució d'àcid sulfúric i dicromat de sodi.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

Emmagatzematge i preparació
Els components de la formulació s’hauran d'emmagatzemar a la temperatura indicada pel fabricant,
almenys dotze hores (12 h) abans del seu ús.

4.5.

La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 l). L'enduridor
s'afegirà gradualment a la resina durant el barrejat.

Es defineixen els morters i formigons epoxi com la barreja d'àrids inerts i una formulació epoxi.

Abans de procedir a la barreja dels components, s’haurà de conèixer exactament el període de
fluïdesa, o "potlife" de la mescla, període durant el qual es pot utilitzar una formulació, no havent de
barrejar-se quantitats l'aplicació de les quals requereixi un interval de temps superior a l’esmentat
període. En general, no es barrejaran quantitats l'aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), ni el
volum de les quals sigui superior a sis litres (6 l).

4.5.2.

No s'esgotaran excessivament els envasos que contenen la formulació, per evitar l’ús de resina o
enduridor mal barrejats que es trobin a les parets dels mateixos.

4.5.1.

MORTERS I FORMIGONS EPOXI
DEFINICIÓ

MATERIALS

Àrids
Els àrids hauran d'estar secs i nets, i a la temperatura convenient dins el marge permès per a cada
formulació. La grandària màxima de l'àrid no excedirà d'un terç (1/3) de la profunditat mitja del buit a
reomplir, ni contindrà partícules que passin pel tamís 0,16 UNE. En formigons no s'utilitzaran àrids de
grandària superior a vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).

Aplicació
Abans de procedir a l'aplicació de la formulació epoxi, es requerirà l'aprovació de la Direcció d’Obra.
Com s'indica en l'apartat 3.4.3, la formulació serà l'adequada a la temperatura, tant de l'ambient
com la de la superfície en què es realitza l'aplicació. Si les temperatures reals difereixen de les
previstes, es disposaran els mitjans necessaris per aconseguir aquestes temperatures o es detindrà
l'execució de l'obra.
En el cas d'aplicació sobre superfícies, aquesta s'efectuarà mitjançant raspall, brotxa de pèl curt,
espàtula d'acer o goma, o pistola d'extrusionat. Es cuidarà que la resina mulli totalment els substrats. Si
la formulació conté gran proporció de fíl·ler i és, per tant, molt viscosa, es realitzarà una emprimació
prèvia mitjançant la mateixa formulació sense fíl·ler, per aconseguir un mullat perfecte de les
superfícies.
En el cas d'injecció d'esquerdes i fissures, no s'aplicaran pressions superiors a set kiloponds per
centímetre quadrat (7 kp/cm2), a fi d'evitar danys en l'estructura, tret que la Direcció d’Obra autoritzi
pressions superiors.
Les esquerdes s’hauran de segellar externament abans de la injecció, i, en el cas que traspassi a l'altre
costat, se segellaran ambdós costats. Periòdicament, i amb espaiaments de l'ordre d'una vegada i
mitja la profunditat de l'esquerda, s'hauran de deixar unes obertures a la superfície de segellat per
permetre a través d'elles la injecció.

Formulació epoxi
Veure Article 4.4, “Resines epoxi”.
4.5.3.

DOSIFICACIÓ

Tret que la Direcció d’Obra indiquin una altra cosa, la proporció en pes àrid/resina, estarà compresa
per a morters entre tres (3) i set (7), i per a formigons entre tres (3) i dotze (12).
La proporció podrà variar segons la viscositat de la resina, la temperatura i la resta de condicions en
que es realitzi la mescla.
4.5.4.

FABRICACIÓ

La mescla podrà realitzar-se manual o mecànicament. Primerament es barrejaran els components de
la resina, i a continuació s'afegirà gradualment l'àrid fi, en cas de morters, o l'àrid fi, i a continuació el
gros, en cas de formigons.
4.5.5.

AMIDAMENT I ABONAMENT

Els morters i formigons epoxi no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la
unitat corresponent.

Les grandàries d'aquestes obertures seran les imposades pel tipus d'equip a utilitzar.
La injecció s’haurà de començar per l'obertura més baixa, mantenint-se fins que aparegui la resina per
la immediata superior, passant a injectar en aquest moment des d'aquesta. En el cas que la quantitat
de resina injectada, sense aparèixer per l'obertura següent, sigui considerada anormal, es detindrà la
injecció estudiant les causes i comprovant l'estat general de la zona injectada.

4.4.5.

AMIDAMENT I ABONAMENT

5. FORMIGONS
5.1.

DEFINICIÓ.

Es defineix com a formigó la mescla en proporcions adequades de ciment, àrid gros, àrid fi i aigua,
amb o sense la incorporació d'additius o addicions, que desenvolupa les seves propietats per
enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua).

Les formulacions epoxi s’amidaran per quilograms (kg) realment col·locats en obra.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
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Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades en la "Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com les especificacions
addicionals contingudes en aquest Article.
Als efectes d'aplicació d'aquest Article, es contemplen tot tipus de formigons. A més a més per a
aquells que formin part d'altres unitats d'obra, es considerarà el que disposen els corresponents articles
d’aquest Plec.

5.2.

MATERIALS.

Tot allò que es disposa en aquest Article s'entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/92 (modificat pel Reial Decret 1328/95), pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació de
productes de la construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CE i, en particular, referent als
procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Els àrids, la definició dels quals serà la que figura en l'Article 28 de la "Instrucció de Formigó Estructural
(EHE- 08)" o normativa vigent que la substitueixi, compliran totes les especificacions recollides en
l’esmentada Instrucció.
La Direcció d’Obra, fixarà la freqüència i la grandària dels lots per a la realització dels assajos previstos
en l'apartat 85.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi,
per als casos en què variïn les condicions de subministrament, i si no es disposa d'un certificat
d'idoneïtat dels mateixos emès, amb una antiguitat inferior a un any, per un laboratori oficial o
oficialment acreditat, reconegut pel promotor.

Es prestarà especial atenció al compliment de l'estratègia de durabilitat establerta en el capítol VII de
la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

5.5.

ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL.

La posada en obra del formigó no haurà d'iniciar-se fins que la Direcció d’Obra hagi aprovat la
fórmula de treball a la vista dels resultats obtinguts en els assajos previs i característics.
La fórmula de treball constarà almenys: Tipificació del formigó.
Granulometria de cada fracció d'àrid i de la mescla.
Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m3). Proporció per metre cúbic de
formigó fresc d'aigua.
Dosificació d'addicions. Dosificació d'additius. Tipus i classe de ciment. Consistència de la mescla.
Procés de barrejat i pastat.
Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:
Canvi de procedència d'algun dels materials components. Canvi en la proporció de qualsevol dels
elements de la mescla. Canvi en el tipus o classe de ciment utilitzat.
Canvi en la grandària màxima de l'àrid.
Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granulomètric de l'àrid fi. Variació del procediment
de posada en obra.

No es podran utilitzar àrids que no hagin estat aprovats prèviament i expressament per la Direcció
d’Obra.

Excepte en els casos en què la consistència s'aconsegueixi mitjançant l'addició de superplastificants,
no s'utilitzaran formigons de consistència líquida excepte justificació especial.

El Contractista adjudicatari de les obres serà responsable de la qualitat dels materials utilitzats i del
compliment de totes les especificacions establertes per als mateixos en aquest Article, així com de
totes aquelles que pogués establir la Direcció d’Obra.

Tret que la Direcció d’Obra indiqui un altre procediment, la consistència es determinarà amb con
d'Abrams segons la UNE-EN 12350-2. Els valors límit dels seients corresponents en el con d'Abrams i les
seves toleràncies seran els indicats en l'apartat 86.5.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08 )"
o normativa vigent que la substitueixi.

5.3.

TIPUS DE FORMIGÓ I DISTINTIUS DE LA QUALITAT.

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi la Direcció d’Obra,
estant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats d'obra no
estructurals.
La Direcció d’Obra especificarà, quan sigui necessari, les característiques especials que hagi de reunir
el formigó, així com les garanties i dades que hagi d'aportar el Contractista abans de començar la
seva utilització.

5.4.

DOSIFICACIÓ DEL FORMIGÓ.

La composició de la mescla haurà d'estudiar-se prèviament, a fi d'assegurar que el formigó resultant
tindrà les característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per satisfer les exigències del
Projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, el màxim possible, les condicions de
construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i distribució d'armadures, mode de
compactació, dimensions de les peces, etc).
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

5.6.

EXECUCIÓ DE LES OBRES.

S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
5.6.1.

FABRICACIÓ I TRANSPORT DEL FORMIGÓ.

La fabricació i transport del formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'Article 71 de la
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.
En el cas de formigonat en temps calorós, es posarà especial atenció en què no es produeixi
dessecació de les pastades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de trenta minuts (30
min) s'adoptaran les mesures oportunes, tals com reduir l'assolellada dels elements de transport
(pintant-los de blanc, etc.) o pastar amb aigua freda, per aconseguir una consistència adequada en
obra.
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5.6.2.

ENTREGA DEL FORMIGÓ.

L'entrega del formigó s’haurà de regular de manera que la seva posada en obra s'efectuï de manera
contínua. El temps transcorregut entre entregues no podrà sobrepassar, en cap cas, els trenta minuts
(30 min), quan el formigó pertanyi a un mateix element estructural o fase d'un element estructural.

Quan estigui previst executar d'una manera contínua les piles i els elements horitzontals recolzats en
elles, es deixaran transcórrer almenys dues hores (2 h) abans de procedir a construir els esmentats
elements horitzontals, a fi que el formigó dels elements verticals hagi assentat definitivament.

Es compliran les prescripcions indicades en l'apartat 71.4.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE08)" o normativa vigent que la substitueixi.

En el formigó ciclopi es cuidarà que aquest embolcalli les pedres, quedant entre elles separacions
superiors a tres

5.6.3.

(3)

vegades la grandària màxima de l'àrid empleat, sense comptar les pedres.

5.6.4.

COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ.

ABOCAMENT DEL FORMIGÓ.

Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o
normativa vigent que la substitueixi.
La Direcció d’Obra podrà modificar el temps de posada en obra del formigó fixat per la "Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, si s’utilitzen productes retardants
d’adormiment, podent augmentar-ho a més a més quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir
l'evaporació de l'aigua, o, quan concorrin condicions favorables d'humitat i temperatura.
La Direcció d’Obra donarà l'autorització per començar el formigonat, un cop verificat que les
armadures estan correctament col·locades en la seva posició definitiva.
Així mateix, els mitjans de posada en obra del formigó proposats pel Contractista hauran de ser
aprovats per la Direcció d’Obra abans de la seva utilització.
No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres (2 m) quedant
prohibit abocar- ho amb pales a gran distància, distribuir-ho amb rascles, o fer-ho avançar més d'un
metre (1 m) dins els encofrats. Es procurarà sempre que la distribució del formigó es realitzi en vertical,
evitant projectar el raig d'abocament sobre armadures o encofrats.
En abocar el formigó, es vibrarà perquè les armadures quedin perfectament embolcallades, cuidant
especialment les zones en què n’hi hagi gran quantitat, i mantenint sempre els recobriments i
separacions de les armadures especificats en els Plànols.
Quan es col·loqui en obra formigó projectat mitjançant mètodes neumàtics, es tindrà la precaució
que l'extrem de la mànega no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el
volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a una cinquena part de metre cúbic (0,2
m3), que s'elimini tot rebot excessiu del material i que el raig no es dirigeixi directament sobre les
armadures.
En el cas de formigó posttesat, no s'abocarà el formigó directament sobre les beines per evitar el seu
possible desplaçament. Si es tracta de formigonar una dovella sobre un carro d'avanç o un tram
continu sobre una cintra autoportant, se seguirà un procés d'abocament tal que s'iniciï el formigonat
per l'extrem més allunyat de l'element prèviament formigonat, i d'aquesta manera s'hagin produït la
major part de les deformacions del carro o autocintra en el moment en què es formigoni la junta.
En lloses, l'estesa del formigó s'executarà per capes, depenent del gruix de la llosa, de manera que
l'avanç es realitzi en tot el front del formigonat.
En bigues, el formigonat s'efectuarà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva altura, i
procurant que el front vagi recollit perquè no es produeixin segregacions ni la beurada escorri al llarg
de l'encofrat.
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La compactació del formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'apartat 71.5.2 de la
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.
La Direcció d’Obra aprovarà, a proposta del Contractista, el gruix de les capes de formigó, així com la
seqüència, distància i forma d'introducció i retirada dels vibradors.
Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es
produeixin segregacions locals ni fuites importants de beurada per les juntes dels encofrats. La
compactació serà més acurada i intensa al costat dels paraments i racons de l'encofrat i a les zones
de forta densitat d'armadures, fins a aconseguir que la pasta reflueixi a la superfície.
Si s’utilitzen vibradors de superfície, s'aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície del
formigó quedi totalment humitejada.
Si s’utilitzen vibradors subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels encofrats i els
dispositius d'ancoratge a ells dels vibradors.
Si s’utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment a la capa, de manera que la seva
punta penetri a la capa adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada. L'agulla s'introduirà i
retirarà lentament i a velocitat constant, i es recomana a aquest efecte que no es superin els deu
centímetres per segon (10 cm/s).
La distància entre punts d'immersió serà l'adequada per donar a tota la superfície de la massa vibrada
un aspecte brillant i com a norma general serà preferible vibrar en molts punts per poc de temps a
vibrar en pocs punts prolongadament.
Quan s'emprin vibradors d'immersió haurà de donar-se l'última passada de manera que l'agulla no
toqui les armadures.
Abans de començar el formigonat, es comprovarà que hi ha un nombre de vibradors suficient perquè,
en el cas que s'avariï algun d'ells, es pugui continuar el formigonat fins a la pròxima junta prevista.
En el cas del formigó pretesat o posttesat la compactació s'efectuarà sempre mitjançant vibrat. Es
posarà la màxima atenció en què els vibradors no toquin les beines per evitar el seu desplaçament o
la seva ruptura i consegüent obstrucció. Durant l'abocament i compactat del formigó al voltant dels
ancoratges, haurà de cuidar-se que la compactació sigui eficaç, perquè no es formin buits ni
coqueres i tots els elements de l'ancoratge quedin ben recoberts i protegits.
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5.6.5.

FORMIGONAT EN CONDICIONS ESPECIALS.

5.6.5.1. Formigonat en temps fred.
Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.1 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o
normativa vigent que la substitueixi.

El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, dintre les quaranta-vuit
hores (48h) següents, la temperatura ambient pot descendir per sota dels zero graus Celsius (0 °C). A
aquests efectes, el fet que la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí, hora solar, sigui
inferior a quatre graus Celsius (4°C), es pot interpretar com a motiu suficient per preveure que el límit
prescrit succeirà en l’esmentat termini.
Les temperatures podran rebaixar-se en tres graus Celsius (3 °C) quan es tracti d'elements de gran
massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla o altres
recobriments aïllants del fred, amb gruix tal que pugui assegurar-se que l'acció de la glaçada no
afectarà el formigó acabat d'executar i de manera que la temperatura de la seva superfície no baixi
d'un grau Celsius sota zero (-1°C), la de la massa de formigó no baixi de cinc graus Celsius (+5 °C), i no
s'aboqui el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc) la temperatura dels quals sigui inferior a
zero graus Celsius (0 °C).
Les prescripcions anteriors seran aplicables en el cas en què s'empri ciment pòrtland. Si s'utilitza ciment
de forn alt o putzolànic, les temperatures esmentades s’hauran d'augmentar en cinc graus Celsius (5
°C) i, a més a més, la temperatura de la superfície del formigó no haurà de baixar de cinc graus
Celsius (5 °C).
La utilització d'additius anticongelants requerirà autorització expressa de la Direcció d’Obra. Mai es
podran utilitzar productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que continguin ions
clorur.
En els casos en què per absoluta necessitat, i amb l'autorització prèvia de la Direcció d’Obra, es
formigoni en temps fred amb risc de glaçades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè
l’adormiment de les masses es realitzi sense dificultat. En el cas que s’escalfi l'aigua de pastat o els
àrids, aquests hauran de barrejar-se prèviament, de manera que la temperatura de la mescla no
sobrepassi els quaranta graus Celsius (40 °C), afegint amb posterioritat el ciment a la pastadora. El
temps de pastat s’haurà de prolongar fins a aconseguir una bona homogeneïtat de la massa, sense
formació de grumolls.
Si no es pot garantir l'eficàcia de les mesures adoptades per evitar que la glaçada afecti el formigó, es
realitzaran els assajos necessaris per comprovar les resistències aconseguides adoptant, si escau, les
mesures que prescrigui la Direcció d’Obra.

5.6.5.3. Formigonat en temps plujós.
Si es preveu la possibilitat de pluja, el Contractista disposarà tendals o altres mitjans que protegeixin al
formigó fresc. Com a norma general, el formigonat es suspendrà en cas de pluja, adoptant les
mesures necessàries per impedir l'entrada de l'aigua a les masses de formigó fresc.
La Direcció d’Obra aprovarà, si s’escau, les mesures a adoptar en cas de temps plujós. Així mateix,
ordenarà la suspensió del formigonat quan consideri que no hi ha garantia que el procés es realitzi
correctament.

5.6.6.

JUNTES.

Les juntes podran ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Les de dilatació hauran de venir
definides en els Plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d'acord amb el pla d'obra i les
condicions climatològiques, però sempre amb antelació al formigonat.
La Direcció d’Obra aprovarà, prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que no
apareguin en els Plànols.
Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.4 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o
normativa vigent que la substitueixi.
Les juntes creades per les interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la direcció dels
màxims esforços de compressió, i hauran d'estar situades on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Si són gaire esteses es vigilarà especialment la segregació de la massa durant el vibrat de les zones
pròximes, i si resulta necessari, s'encofraran. Si el pla de la junta presenta una mala orientació, es
demolirà la part de formigó que sigui necessari per donar a la superfície la direcció apropiada.
Quan siguin de preveure els efectes deguts a la retracció, es deixaran les juntes obertes durant algun
temps, perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L'obertura de tals juntes serà la
necessària perquè, al seu dia, es puguin formigonar correctament.
En reprendre el formigonat, es netejaran les juntes de tota brutícia, beurada o àrid solt i es picaran
convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, s'humitejarà la superfície
del formigó endurit, saturant-ho sense entollar-ho. Tot seguit es reprendrà el formigonat, cuidant
especialment la compactació en les proximitats de la junta.
En el cas d'elements de formigó posttesat, no es deixaran més juntes que les previstes expressament en
els Plànols i només podrà interrompre's el formigonat quan per raons imprevistes sigui absolutament
necessari. En aquest cas, les juntes hauran de fer-se perpendiculars a la resultant del traçat de les
armadures actives. No podrà reprendre' s el formigonat sense el previ examen de les juntes i
autorització de la Direcció d’Obra, que fixarà les disposicions que cregui necessàries sobre el
tractament de les mateixes.

5.6.5.2. Formigonat en temps calorós.

5.6.7.

Es compliran les prescripcions de l’apartat 71.5.3.2 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o
normativa vigent que la substitueixi.

Durant l’adormiment i primer període d'enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés de curat que
es prolongarà al llarg del termini que, a tal efecte, fixi la Direcció d’Obra, o en el seu defecte, el que
resulti d'aplicar les indicacions de l’apartat 71.6 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o
normativa vigent que la substitueixi.

Els sistemes proposats pel Contractista per reduir la temperatura de la massa de formigó hauran de ser
aprovats per la Direcció d’Obra prèviament a la seva utilització.

CURAT DEL FORMIGÓ.

Durant l’adormiment i primer període d'enduriment, haurà d'assegurar-se el manteniment de la
humitat del formigó, per a la qual cosa haurà de curar-se mitjançant procediments que no produeixin
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
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cap tipus de dany en superfície, quan aquesta hagi de quedar vista, ni suposi l'aportació de
substàncies perjudicials per al formigó.
Es podran utilitzar com a procediments de curat, el reg directe amb aigua (evitant que es produeixi el
desrentat del formigó), la disposició d'arpilleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de
retenció d'humitat, làmines de plàstic i productes filmògens de curat, de manera que la velocitat
d'evaporació no superi en cap cas el mig litre per metre quadrat i hora (0,50 l/m2/h).
Quan el formigonat s'efectuï a temperatura superior a quaranta graus Celsius (40 °C), haurà de curarse el formigó per via humida. El procés de curat s’haurà de prolongar sense interrupció durant almenys
deu dies (10 d).
Les superfícies de formigó cobertes per encofrats de fusta o de metall exposats a l'assolellada es
mantindran humides fins que puguin ser desmuntades, moment en el qual es començarà a curar el
formigó.
En el cas d'utilitzar la calor com a agent de curat per accelerar l'enduriment, es vigilarà que la
temperatura no sobrepassi els setanta-cinc graus Celsius (75 °C), i que la velocitat d'escalfament i
refredament no excedeixi de vint graus Celsius per hora (20°C/h). Aquest cicle haurà de ser ajustat
experimentalment d'acord amb el tipus de ciment utilitzat.

5.8.2.

REPARACIÓ DE DEFECTES.

Els defectes que hagin pogut produir-se en formigonar hauran de ser comunicats a la Direcció d’Obra,
junt amb el mètode proposat per a la seva reparació. Un cop aprovat aquest, es procedirà a efectuar
la reparació en el menor temps possible.

Les zones reparades hauran de curar-se ràpidament. Si és necessari, es protegiran amb llenços o
arpilleres perquè el reg no perjudiqui l'acabat superficial d'aquestes zones.

5.9.

RECEPCIÓ.

No es procedirà a la recepció de la unitat d'obra acabada fins que es satisfaci el compliment de les
toleràncies exigides, el resultat dels assajos de control sigui favorable i s'hagi efectuat, si s’escau, la
reparació adequada dels defectes existents.

5.10. AMIDAMENT I ABONAMENT.

L'aplicació del producte s'efectuarà tan aviat com hagi quedat acabada la superfície, abans del
primer enduriment del formigó. No s'utilitzarà el producte de curat sobre superfícies de formigó sobre
les quals es vagi a adherir formigó addicional o un altre material, tret que es demostri que el producte
de curat no perjudica l'adherència, o a menys que es prenguin mesures per eliminar el producte de les
zones d'adherència.

El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats
d'obra realment executades.

La Direcció d’Obra autoritzarà si escau la utilització de tècniques especials de curat, que s'aplicaran
d'acord a les normes de bona pràctica de les esmentades tècniques.

No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per a la reparació de defectes.

La Direcció d’Obra donarà l'autorització prèvia per a la utilització de curat al vapor, així com el
procediment que es vagi a seguir, d'acord amb les prescripcions incloses en aquest apartat.

El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, la fabricació, transport i abocament del formigó, queden
inclosos en el preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i
acabat.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

Si el rigor de la temperatura ho requereix, la Direcció d’Obra podrà exigir la col·locació de
proteccions suplementàries, que proporcionin el degut aïllament tèrmic al formigó i garanteixin un
correcte procés de curat.

5.11. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT.

5.7.

Normes de referència

CONTROL DE QUALITAT.

No s'admetrà el control a nivell reduït per als formigons contemplats en aquest Article.

Als efectes del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, s'estarà al que disposa la
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi.

UNE-EN 12350-2. Assajos de formigó fresc. Part 2: Assaig d’assentament.

els nivells de control de qualitat dels elements de formigó seran els reflectits en cada Plànol.

6. BARRES CORRUGADES PER A FORMIGÓ ESTRUCTURAL
5.8.
5.8.1.

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA.
TOLERÀNCIES.

La Direcció d’Obra podrà fixar els límits admissibles corresponents.

6.1.

DEFINICIÓ

S’anomenen barres corrugades per formigó estructural els productes d’acer de forma sensiblement
cilíndrica que presentin a la seva superfície ressalts o estries amb objecte de millorar la seva
adherència al formigó.
Els diferents elements que conformen la geometria exterior d’aquestes barres (tals com corrugues,
aletes i nucli) es defineixen segons s’especifica a les UNE 36068 i UNE 36065.
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Els diàmetres nominals de les barres corrugades s’ajustaran a la sèrie següent: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25,
32 i 40 mm.
La designació simbòlica d’aquests productes es farà d’acord amb l’indicat a la UNE 36068.

6.2.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

6.6.

AMIDAMENT I ABONAMENT

L’amidament es farà per kilogram (Kg) segons plànols.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
Als abassegaments, les barres corrugades per formigó estructural s’abonaran per kilograms (kg)
realment abassegats, mesurats per pesada directa en bàscula contrastada, únicament en el cas de
paralització o resolució de l’obra.

6.7.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran amb les
especificacions indicades als apartats 32.1 i 32.2 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o
normativa vigent que la substitueixi, així com a les UNE 36065 i UNE 36068.

A efectes de reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, se seguirà allò disposat a la
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.

Les barres no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bufaments.

Normes de referència

La secció equivalent no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent (95,5%) de la seva secció nominal.

•

UNE 36065. Barres corrugades d’acer soldable
ductibilitat per armadures de formigó armat.

•

UNE 36068. Barres corrugades d’acer soldable per armadures de formigó armat.

El tipus d’acer d’acord amb les UNE 36065 i UNE 36068 serà B 500 S.
El distintiu de qualitat s’elaborarà d’acord amb les indicacions de l’Article 87 i de l’annex 19 de la
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.

6.3.

SUBMINISTRAMENT

La qualitat de les barres corrugades estarà garantida pel fabricant a través del Contractista d’acord
amb allò indicat a l’apartat 69.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent
que la substitueixi.
La garantia de qualitat de les barres corrugades serà exigible en qualsevol circumstància al
Contractista adjudicatari de les obres.

amb

característiques

especials

de

7. MATERIALS TRACTATS AMB CIMENT (SÒL-CIMENT I GRAVA-CIMENT)
7.1.

DEFINICIÓ.

Es defineix com material tractat amb ciment la mescla homogènia, en les proporcions adequades, de
material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment
compactada s'utilitza com a capa estructural en ferms de carretera.
La seva execució inclou les següents operacions:

6.4.

EMMAGATZEMATGE

Seran d’aplicació les prescripcions recollides a l’Article 69 de la vigent “Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08)” o normativa que la substitueixi.

6.5.

RECEPCIÓ

Per efectuar la recepció de les barres corrugades serà necessari realitzar assajos de control de qualitat
d’acord amb les prescripcions recollides als Articles 87 i 88 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE08)” o normativa vigent que la substitueixi.
Seran d’aplicació les condicions d’acceptació o rebuig dels acers indicats a l’apartat 88.5.1 de la
“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
La Direcció d’Obra podrà, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i
homogeneïtat dels materials que es trobin abassegats.
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•

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.

•

Fabricació de la mescla en central.

•

Preparació de la superfície existent.

•

Transport i estesa de la mescla.

•

Prefissuració (quan sigui necessari).

•

Compactació i terminació.

•

Curat i protecció superficial.

En aquest Article es defineixen dos tipus de material tractat amb ciment denominats, respectivament,
sòl-ciment (SC40 i SC20) i grava–ciment (GC25 i GC20).
El sòl–ciment i la grava–ciment s’han d’elaborar sempre en central i s’han d’estendre sempre amb
estenedora, excepte que en la totalitat de l’obra o en determinades zones la direcció d’obra fixi un
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altre criteri. Aquesta unitat inclourà l’execució de les juntes en fresc, que s’hauran de tractar
adequadament per tal d’evitar el seu tancament.

difracció de raigs X, per determinar la existència de compostos perjudicials, i en assaigs quantitatius de
plasma de inducció per identificar aquells compostos que es trobin amb un contingut molt baix.

7.2.

El material granular del sòl–ciment o l'àrid de la grava–ciment no seran susceptibles de cap tipus de
meteorització o d'alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que,
presumiblement, puguin donar-se en el lloc d’utilització. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a
dissolucions que puguin causar danys a estructures o a altres capes del ferm, o contaminar el sòl o
corrents d'aigua.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment d’això, s'estarà a més en tot cas a allò disposat en la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
7.2.1.

CIMENT

La Direcció d’Obra fixarà el tipus i la classe resistent del ciment. Aquest complirà les prescripcions de
l'Article 3.1 d'aquest Plec.
Excepte justificació en contrari, la classe resistent del ciment serà la 32,5N. La Direcció d’Obra podrà
autoritzar en èpoques fredes la utilització d'un ciment de classe resistent 42,5N. No s'empraran ciments
d’aluminat de calci, ni mescles de ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en fàbrica.
Si el contingut ponderal de sulfats solubles (SO3) en els materials granulars que es vagin a utilitzar,
determinat segons la UNE 103201, fora superior al cinc per mil (0,5%) en massa, s’haurà d'emprar un
ciment resistent als sulfats i aïllar adequadament aquestes capes del ferm de les obres de pas de
formigó. No obstant això, els ciments resistents als sulfats, a utilitzar en presència de sulfats solubles en el
sòl, no resolen el problema quan aquest conté guixos i argiles, pel que es realitzaran assaigs específics
en el sòl per determinar aquests continguts.
El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, que, en tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues
hores (2 h). No obstant això, si l'estesa es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus
Celsius (30ºC), el principi d'enduriment, determinat amb aquesta norma, però realitzant els assajos a
una temperatura de quaranta més menys dos graus Celsius (40 ± 2ºC), no podrà tenir lloc abans d'una
hora (1 h).

7.2.2.

MATERIALS GRANULARS.

Característiques generals
En la grava–ciment s'utilitzarà un àrid natural procedent de la trituració de pedra de pedrera o de
gravera. També es podran utilitzar productes inerts de deixalla o subproductes, en compliment de
l'Acord de Consell de Ministres de 1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de
Construcció i Demolició 2001-2006, en quin cas, les seves característiques i les condicions per a la seva
utilització hauran de venir fixades per la direcció de l’obra. L'àrid es subministrarà, almenys, en dues (2)
fraccions granulomètriques diferenciades.
Els materials que es vagin a utilitzar en sòl–ciment o grava–ciment, no contindran en cap cas matèria
orgànica, sulfats, sulfurs, fosfats, nitrats, clorurs o altres compostos químics en quantitats perjudicials,
especialment per a l’enduriment.
Caldrà assegurar que es compleix aquesta condició, duent a terme assaigs químics instrumentals,
primerament en fase de projecte i posteriorment durant l’obra, consistents en assaigs qualitatius de
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Per tal d’assegurar la inalterabilitat física es comprovarà que els materials no són fragmentables ni
evolutius.
La fragmentabilitat del material es defineix com la variació de la granulometria degut als treballs de la
maquinària de càrrega, estesa i compactació. Per garantir que els materials no són fragmentables es
realitzarà l’assaig de fragmentabilitat definit a la Norma Francesa NF P 94-066, la qual classifica un
material com fragmentable quan al seu índex de fragmentabilitat és superior a 7 (FR > 7).
L’evolutivitat del material es defineix com la variació i el comportament de les partícules del material,
per l’efecte del pas del temps i dels agents atmosfèrics. Les exigències respecte l’evolutivitat
s’analitzaran mitjançant l’assaig de degradabilitat definit a la Norma Francesa NF P 94-067. No
s’utilitzaran en cap cas materials molt degradables (DG > 20). En el cas de materials amb
degradabilitat mitjana (5 < DG < 20) s’haurà de dur a terme un estudi especial en el qual s’ha
d’incloure com a mínim els següents assaigs:
•

Realització de provetes amb el material previst.

•

Realització de provetes havent sotmès el material a un assaig de degradabilitat.

•

Realització de provetes havent sotmès el material a quatre assaigs successius de
degradabilitat.

•

Establir la llei d’evolució de la resistència de la proveta amb el nombre d’assaigs.

Aquests assaigs tindran per finalitat comprovar que el material tingui realment una degradabilitat
mitjana, és a dir, uns valors de DG compresos entre 5 i 20.
Per tal d’assegurar la inalterabilitat química es duran a terme assaigs químics instrumentals, tal com
s’ha esmentat anteriorment.
Si es considera convenient, per a caracteritzar els components del material granular o de l'àrid que
puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de
construcció situats en les seves proximitats, s'emprarà la NLT-326.
Composició química
No s'utilitzaran els materials que presentin una proporció de matèria orgànica, segons la UNE 103204,
superior a l'u per cent (1%).
El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (SO3), referits al material
granular en sec, determinats segons la UNE-EN 1744-1, no serà superior a l'u per cent (1%) ni a vuit
dècimes expressades en termes percentuals (0,8%).
El material granular o l'àrid no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. Amb
materials sobre els quals no existeixi suficient experiència en el seu comportament en mescles amb
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ciment, realitzada l'anàlisi química de la concentració de SiO2 i de la reducció de l'alcalinitat R,
segons la UNE 146507-1, seran considerats potencialment reactius si:
•

SiO2 > R quan R ≥ 70

•

SiO2 > 35 + 0,5R quan R < 70

El límit líquid del material granular del sòl–ciment, segons la UNE 103103, haurà de ser inferior a trenta
(30), i el seu índex de plasticitat, segons la UNE 103104, haurà de ser inferior a quinze (15).

En les categories de trànsit pesat T1 i T2 amb materials reciclats procedents de capes de mescles
bituminoses, paviment de formigó, materials tractats amb ciment o de demolicions de formigons de
resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), el valor del coeficient de
los Àngeles podrà ser inferior a trenta cinc (35).

L'àrid fi per a capes de grava–ciment, en carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, serà no
plàstic. En els restants casos es compliran les condicions següents:

La proporció de terrossos d'argila no excedirà del dos i mig per mil (0,25%) en massa, segons la UNE
7133.

Plasticitat

•

Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25), segons la UNE 103103.

Àrid fi

•

Índex de plasticitat inferior a sis (IP < 6), segons la UNE 103104.

Es defineix com àrid fi a la part de l'àrid total que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.

Característiques específiques de l'àrid per a grava-ciment
Àrid gruixut
Es defineix com àrid gruixut a la part de l'àrid total retinguda en el tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.
La proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de complir allò
fixat en la següent

L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40), per a la grava–
ciment tipus GC20, i a trenta-cinc (35), per a la grava–ciment tipus GC25. De no complir-se aquestes
condicions, el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10) i,
simultàniament, l'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a trenta (30), per a
ambdós tipus.
La proporció de terrossos d'argila no excedirà de l'u per cent (1%) en massa, segons la UNE 7133.
7.2.3.

Proporció mínima (% en massa) de partícules triturades de l’àrid gruixut

L'aigua complirà les prescripcions de l'Article 4.2 d'aquest Plec.
7.2.4.

El màxim índex de llastres de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, en cap cas
sigui superior a l'indicat en la següent
Valor màxim de l'índex de llastres de l'àrid gruixut

AIGUA

ADDITIUS

La direcció d’obra fixarà els additius que es puguin utilitzar per a obtenir la treballabilitat adequada o
millorar les característiques de la mescla, els quals hauran de ser especificats en la fórmula de treball i
aprovats per la Direcció d’Obra. Aquesta podrà autoritzar l’ús d'un retardador d'enduriment per a
ampliar el termini de treballabilitat del material, segons les condicions meteorològiques, així com
establir el mètode que es vagi a emprar per a la seva incorporació, les especificacions que ha de
complir aquest additiu i les propietats de la mescla després de la seva incorporació.
La utilització de retardadors d'enduriment serà obligatòria quan la temperatura ambient durant
l'estesa de la mescla superi els trenta graus Celsius (30 ºC), tret que la Direcció d’Obra ordeni el
contrari.
Únicament s'autoritzarà l'ús dels additius les característiques dels quals, i especialment el seu
comportament i els efectes sobre la mescla en emprar-los en les proporcions previstes, vinguin
garantits pel fabricant, sent obligatori realitzar assajos previs per a comprovar que compleixen la seva
funció amb els materials i dosificacions previstes en la fórmula de treball.

El màxim valor del coeficient de Los Àngeles de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, segons la UNEEN 1097- 2, en cap cas sigui superior a l'indicat en la Taula següent
Valor màxim del coeficient Los Ângeles de l'àrid gruixut
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7.3.

TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA

El tipus i composició del sòl–ciment i de la grava–ciment, quina granulometria, contingut de ciment i
resistència a compressió simple hauran de complir allò indicat en aquest apartat.
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La granulometria del material granular empleat en la fabricació del sòl–ciment haurà d'ajustar-se a un
dels fusos definits en la Taula següent. El tipus SC20 només es podrà emprar en carreteres amb
categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals.

(*) Per resistència mitja s'entén la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts al menys sobre tres (3) provetes de la mateixa
pastada, definida d'acord a allò indicat en l'apartat 4.8. Les provetes es compactaran segons la NLT-310, amb l'energia que
proporcioni la densitat mínima requerida en l'apartat d’especificacions de la unitat acabada i mai amb una energia major. En
el cas d'emprar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors es disminuiran en un quinze per cent (15%).

El termini de treballabilitat d'una mescla amb ciment es determinarà d'acord amb la UNE 41240, no
podent ser inferior a allò indicat en la Taula següent. En el supòsit de la posada en obra per franges, el
material resultant haurà de tenir un termini de treballabilitat tal que permeti completar la
compactació de cadascuna d'elles abans que hagi finalitzat aquest termini en la franja adjacent
executada prèviament.
Termini mínim de treballabilitat (tpm)

Fusos granulomètrics del material granular del sòl-ciment

La granulometria dels àrids utilitzats en la fabricació de la grava–ciment haurà d'ajustar-se a un dels
fusos definits a la Taula següent. El tipus GC25 només es podrà emprar en carreteres amb categoria de
trànsit pesat T3 i T4 ien vorals, en substitució del sòl–ciment SC40.

Fusos granulomètrics de l'àrid de la grava–ciment

A zones susceptibles de gelades, s’hauran de complir les dues condicions següents en el sòl–ciment:
•

Porositat menor del cinc per cent (< 5%) determinada segons la UNE-EN 1097-3.

•

Resistència a compressió superior a 5 megapascals (> 5 MPa), determinada segons la NLT-305.

En aquestes zones es seguiran també les “Recomendaciones para el proyecto y construcción del
drenaje subterráneo en obras de carreteras”, segons l’Ordre Circular 17/03 del Ministeri de Foment,
especialment allò que recull l’apartat 2.5 sobre consideracions sobre la gelada.
En zones que el sòl–ciment s’hagi d’estendre amb temperatures molt elevades, s’hauran d’emprar
mescles més fluïdes, amb més contingut en ciment i una relació aigua–ciment més elevada,
comprovant quina és l’evolució de la resistència de les provetes mantingudes en cambra humida a 49
graus centígrads de temperatura.

El contingut mínim de ciment del sòl–ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències
indicades en la Taula següent. En qualsevol cas aquest contingut no serà inferior al tres per cent (3%)
en massa, respecte del total del material granular en sec.
El contingut mínim de ciment de la grava–ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències
indicades en la Taula següent. En qualsevol cas aquest contingut no serà inferior al tres i mig per cent
(3,5%) en massa, respecte del total de l'àrid en sec.

Resistència mitja (*) a compressió a set dies (7 d), segons la NLT-305, (MPa)

7.4.

EQUIP NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

S'estarà, en tot cas, a allò disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i
de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.
No es podrà utilitzar en l'execució dels materials tractats amb ciment cap equip que no hagi estat
prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova.

7.4.1.

CENTRAL DE FABRICACIÓ

Es podran utilitzar centrals de mescla contínua o discontínua. La direcció de l’obra assenyalarà la
producció horària mínima de la central.
La instal·lació haurà de permetre dosificar per separat el material granular o les diferents fraccions
d'àrid, el ciment, l'aigua i, si s’escau, els additius, en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la
fórmula de treball.
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Les tremuges per als materials granulars hauran de tenir parets resistents i estanques, boques
d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que
permeti limitar la grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut
afecti al funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a
evitar contaminacions entre elles i, a més, hauran d’estar proveïdes a la seva sortida de dispositius
ajustables de dosificació.
La Direcció d’Obra, establirà si els sistemes de dosificació dels materials poden ser volumètrics o han
de ser necessàriament ponderals. En qualsevol cas, per a carreteres amb categoria de trànsit pesat
T00 a T2, inclosos els vorals, els sistemes de dosificació de les fraccions de l'àrid i del ciment seran
inexcusablement ponderals.
En les centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests hauran de ser independents i
disposar almenys un (1) per al material granular o, si s’escau, per a cadascuna de les fraccions de
l'àrid de la grava–ciment, la precisió del qual serà superior al dos per cent (± 2%), i almenys un (1) per
al ciment, la precisió del qual serà superior a l'u per cent (± 1%).
L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual serà superior al dos per
cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.
En el cas que s'incorporin additius a la mescla, la central haurà de tenir sistemes d'emmagatzematge i
de dosificació independents dels corresponents a la resta dels materials, protegits de la humitat, i un
sistema que permeti la seva dosificació d'acord amb la fórmula de treball i les toleràncies establertes
en aquest Article.
Els equips de mescla hauran de ser capaços d'assegurar una completa homogeneïtzació dels
components dintre de les toleràncies fixades.

7.4.2.

ELEMENTS DE TRANSPORT

La mescla es transportarà al lloc d’utilització en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament
neta.
Hauran de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir la mescla durant el seu transport. Per
seguretat de la circulació vial serà inexcusable l’ús de cobertors per al transport per carreteres en
servei.
En el cas d'utilitzar estenedores com equips d'estesa, l'altura i forma dels camions serà tal que, durant
l'abocament en l’estenedora, el camió només toca aquella a través dels corrons previstos per a
aquest fi.
Els mitjans de transport hauran d'estar adaptats, en tot moment, al ritme d'execució de l'obra tenint en
compte la capacitat de producció de la central i de l'equip d'estesa i la distància entre la central i el
tall d'estesa.

7.4.3.

EQUIP D'ESTESA

En carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2, inclosos els vorals, s'utilitzaran estenedores
automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material amb la
configuració desitjada, així com de dispositius automàtics d'anivellació.
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En el cas d'utilitzar estenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del
material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de preestesa (carretons
o similars) que garanteixin un repartiment adequat del material davant de l'equip d'estesa.
Es comprovarà, si s’escau, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra s'atenen a les toleràncies
mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats pel desgast.
Les amplàries mínima i màxima d'estesa la fixarà la Direcció d’Obra. Si a l'equip d'estesa poguessin
acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar perfectament
alineades amb les originals.

7.4.4.

EQUIP DE COMPACTACIÓ

Tots els compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau
i estar dotats de dispositius per a mantenir-los humits, en cas necessari. La composició de l'equip de
compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per un (1)
compactador vibratori de corrons metàl·lics i un (1) compactador de neumàtics.
El corró metàl·lic del compactador vibratori tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior
a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa d' almenys quinze
tones (15 t) amb amplituds i freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics serà
capaç d'arribar a una massa de al menys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones
(5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a un valor no inferior a vuit dècimes de megapascal
(0,8 MPa).
Els compactadors de corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en ells. Els compactadors
vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració en invertir el sentit de la marxa. Els de
neumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament de
les petjades de les rodes davanteres amb les petjades de les del darrere.
La Direcció d’Obra aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les
característiques de cadascun dels seus components, que seran les necessàries per a aconseguir una
compacitat adequada i homogènia de la mescla amb ciment en tot el seu gruix, sense produir
trencaments del material granular, o de l'àrid, ni enrotllaments. En els llocs inaccessibles per als equips
de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la tasca que es
pretén realitzar. S'utilitzaran plaques o corrons vibrants de característiques apropiades per a assolir
resultats anàlegs als obtinguts amb l'equip de compactació aprovat.

7.4.5.

EQUIP PER A L'EXECUCIÓ DE JUNTES TRANSVERSALS EN FRESC

Per a l'execució de les juntes transversals en fresc s'utilitzaran equips automotrius que efectuïn en cada
passada un solc recte que penetri almenys dos terços (2/3) del gruix de la capa i que al mateix temps
introdueixi en ell un producte adequat per a impedir que la junta es tanqui de nou. Aquest producte
podrà consistir en una emulsió bituminosa de trencament ràpid, una cinta de plàstic flexible, un perfil
ondulat de plàstic rígid o altres sistemes que a més d'impedir que es tanqui de nou la junta durant la
compactació, permetin la transmissió de càrregues entre els dos costats de la junta.
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La Direcció d’Obra podrà autoritzar en obres petites (menys de 70.000 m2) la utilització d'equips per a
l'execució de juntes transversals en fresc proveïts d'un útil de tall que penetri almenys un terç (1/3) del
gruix de la capa una vegada compactada.

7.5.2.

7.5.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

7.5.1.

ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL

En cas que el sòl–ciment o la grava–ciment es recolzi directament sobre roca, caldrà comprovar que
en el moment de l’estesa la roca no presenti alteracions ni degradacions, i que la superfície s’hagi
regularitzat amb formigó. S’assegurarà que al contacte amb la roca no hi hagi cap altre mena de
material, bé sigui per contaminació per pas de vehicles, o bé per alteració de la pròpia roca, en el
cas que sigui evolutiva davant els agents atmosfèrics, per tal d’evitar una discontinuïtat en l’estructura
del ferm que podria permetre l’entrada i circulació de l’aigua.

La producció d'un material tractat amb ciment no es podrà iniciar mentre que la Direcció d’Obra no
hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de
fabricació i en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim:

PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT

Es comprovaran la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre el sòl–
ciment o la grava–ciment. La Direcció d’Obra indicarà les mesures necessàries per a obtenir una
regularitat superficial acceptable i, si s’escau, per a reparar les zones danyades.

•

La identificació i proporció (en sec) del material granular o de cada fracció d'àrid en
l'alimentació (en massa).

•

La granulometria del material granular o, si s’escau, de l'àrid combinat, pels tamisos establerts
en la definició del fus granulomètric donat en l'apartat 4.3.

En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del material estès, la
Direcció d’Obra podrà ordenar que la superfície de suport es regui lleugerament immediatament
abans de l'estesa, de manera que aquesta quedi humida però no entollada, eliminant les
acumulacions d'aigua en superfície que haguessin pogut formar-se.

•

La dosificació en massa o en volum, segons correspongui, de ciment, d'aigua i, eventualment,
d'additius.

7.5.3.

•

La densitat màxima i la humitat òptima del Próctor modificat, segons la UNE 103501.

•

La densitat mínima a aconseguir.

•

El termini de treballabilitat de la mescla.

Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà corregir la fórmula de treball,
justificant-lo degudament mitjançant un nou estudi i els assajos oportuns. En tot cas s'estudiarà i
aprovarà una nova fórmula de treball si varia la procedència d'algun dels components de la mescla.

Les toleràncies admissibles respecte a la fórmula de treball seran les indicades en la Taula següent,
tenint en compte que en cap cas els valors podran sobrepassar els límits establerts en el corresponent
fus granulomètric adoptat.
Toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball (*)

FABRICACIÓ DE LA MESCLA

En el moment d'iniciar la fabricació de la mescla el material granular o les fraccions de l'àrid estaran
abassegats en quantitat suficient per a permetre a la central un treball sense interrupcions. La Direcció
d’Obra fixarà el volum mínim d’abassegaments exigibles en funció de les característiques de l'obra i
del volum de mescla que es vagi a fabricar. En el cas d'obres amb una superfície de calçada inferior a
setanta mil metres quadrats (70.000 m2) estarà abassegat el cent per cent (100%) del volum. En obres
de carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2 o amb una superfície de calçada superior a
setanta mil metres quadrats (70.000 m2) el volum mínim a exigir no serà mai inferior al corresponent al
trenta per cent (30%) del total.
La càrrega de les tremuges es realitzarà de manera que el seu contingut estigui sempre comprès entre
el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense desbordar. En les operacions
de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a evitar segregacions o contaminacions dels
materials granulars.
L'operació de mescla es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa
homogeneïtzació dels components. La Direcció d’Obra fixarà, a partir dels assajos inicials, el temps
mínim de pastat.
Es començarà mesclant els materials granulars i el ciment, afegint-ne posteriorment l'aigua i els
additius, que aniran dissolts en aquella. La quantitat d'aigua afegida a la mescla serà la necessària
per a arribar a la humitat fixada en la fórmula de treball, tenint en compte l'existent en el material
granular, així com la variació del contingut d'aigua que es pugui produir per evaporació durant
l'execució dels treballs. El pastat es prosseguirà fins a obtenir la completa homogeneïtzació dels
components de la mescla, dintre de les toleràncies fixades.

(*) En el sòl–ciment únicament s'exigeixen les relatives al ciment i a la humitat de compactació.
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En les instal·lacions de mescla discontínua, no es tornarà a carregar la pastadora sense haver buidat
totalment el seu contingut.
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7.5.4.

TRANSPORT DE LA MESCLA

En el transport dels materials tractats amb ciment es prendran les degudes precaucions per a reduir al
mínim la segregació i les variacions d'humitat. Es cobrirà sempre la mescla amb lones o cobertors
adequats.

La compactació es realitzarà de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa del material es realitza per
franges, al compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui, almenys,
quinze centímetres (15 cm) de l'anterior, per la qual cosa s'haurà de disposar en les vores d'una
contenció lateral adequada, o un sobreample que posteriorment s’eliminarà.

Es vigilarà que durant el transport no es produeixi un fals inici d’enduriment de la mescla que pot donar
lloc a una disminució de la resistència. En aquest cas la Direcció d’Obra podrà decidir que el transport
de la mescla es realitzi en camions formigonera.

Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip d'estesa, els canvis de
direcció dels equips de compactació es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit
s'efectuaran amb suavitat. Els elements de compactació hauran d'estar sempre nets i, si calgués,
humits.

7.5.5.

En tot moment, i especialment en temps sec i calorós, o amb fort vent, haurà de mantenir-se humida
la superfície mitjançant un reg amb aigua finament polvoritzada.

ABOCAMENT I ESTESA DE LA MESCLA

L'abocament i l'estesa es realitzaran prenent les precaucions necessàries per a evitar segregacions i
contaminacions. El gruix de la capa abans de compactar haurà de ser tal que, amb la compactació,
s'obtingui el gruix previst en els Plànols amb les toleràncies establertes en aquest Article, tenint en
compte que, en cap cas, es permetrà el recreixement de gruix en capes primes una vegada iniciada
la compactació.
Sempre que sigui possible el sòl–ciment o la grava–ciment s'estendrà en l'amplària completa. En cas
contrari, i tret que la Direcció d’Obra ordeni altra cosa, l'estesa començarà per la vora inferior i es
realitzarà per franges longitudinals. L'amplària d'aquestes serà tal que es realitzi el menor nombre de
juntes possibles i s'aconsegueixi la major continuïtat de l'estesa, tenint en compte l'amplària de la
secció, l'eventual manteniment de la circulació, les característiques de l'equip d'estesa i la producció
de la central. Únicament es permetrà la col·locació de la mescla per semiamples contigus quan es
pugui garantir que la compactació i terminació de la franja estesa en segon lloc s'hagi finalitzat abans
d'haver transcorregut el termini de treballabilitat de la primera, tret que la Direcció d’Obra autoritzi
l'execució d'una junta de construcció longitudinal.

7.5.6.

En una secció transversal qualsevol, la compactació d'una franja haurà de quedar acabada abans
que hagi transcorregut el termini de treballabilitat de l'adjacent executada prèviament.
Una vegada acabada la compactació de la capa, no es permetrà el seu recreixement. No obstant
això, i sempre dintre del termini de treballabilitat de la mescla, la Direcció d’Obra podrà autoritzar un
reperfilat de les zones que depassin la superfície teòrica, recompactant posteriorment la zona
corregida.
En el cas de que l’estesa de grava ciment es realitzi al trasdós d’una obra de fàbrica de forma que
s’hagin d’afegir capes una sobre de les altres es seguirà el següent procés d’estesa i compactació:
-

Estesa del material i compactació d’aquest fins a les densitats especificades a l’apartat 4.7.1

-

Dins del termini de treballabilitat de la mescla s’estendrà la segona capa i es compactarà. La
finalització de la compactació d’aquesta segona capa haurà d’estar dins del termini de
treballabilitat de la inferior per tal d’evitar que amb la compactació es fissuri la capa inferior.

-

Seguint el mateix procediment s’estendrà i compactarà la tercera capa dins del termini de
treballabilitat de la segona. I així successivament fins arribar a la coronació

PREFISSURACIÓ

Es farà una prefissuració de les capes tractades amb ciment en els casos en els quals així s'assenyali en
la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm, i sempre que ho indiqui la Direcció d’Obra.
Per a això, abans d'iniciar la compactació de la capa, es realitzaran en ella juntes en fresc en sentit
transversal, i si l’amplada de la carretera ho permet, també en sentit longitudinal. La Direcció d’Obra
establirà la distància a la qual han de realitzar-se les juntes transversals en fresc, depenent de la
categoria de trànsit pesat, de la zona climàtica i del gruix de les capes que es disposin per damunt.
Excepte justificació en contrari, la separació entre juntes estarà compresa entre tres i quatre metres (3
a 4 m).

7.5.8.

EXECUCIÓ DE JUNTES DE TREBALL

Es disposaran juntes de treball transversals quan el procés constructiu s'interrompi més temps que el
termini de treballabilitat i sempre al final de cada jornada.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total es disposaran juntes de treball longitudinals sempre que
no sigui possible compactar el material d'una franja dintre del termini màxim de treballabilitat del
material de la franja adjacent posat en obra amb anterioritat, la qual cosa ha de ser evitada en la
mesura del possible.

S’utilitzarà l'equip i el mètode d'execució aprovats i fixats per la Direcció d’Obra, després de la
realització del tram de prova

Les juntes de treball es realitzaran de manera que la seva vora quedi perfectament vertical, aplicant a
aquesta vora el tractament que ordeni la Direcció d’Obra.

7.5.7.

7.5.9.

COMPACTACIÓ I TERMINACIÓ

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra, d'acord amb els resultats
del tram de prova. Es compactarà mentre la mescla estigui dintre del seu termini de treballabilitat, fins
a arribar a la densitat especificada en l'apartat 4.7.1.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

CURAT I PROTECCIÓ SUPERFICIAL

Una vegada acabada la capa es procedirà a l'aplicació d'un reg amb una emulsió bituminosa, del
tipus i en la quantitat que assenyali la Direcció d’Obra, Aquesta operació s'efectuarà immediatament
acabada la compactació, i en cap cas després de transcórrer tres
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hores (3 h) des de l’acabament, mantenint-se fins llavors la superfície en estat humit.
Es prohibirà la circulació de tot tipus de vehicles sobre les capes recentment executades, almenys
durant els tres dies (3 d) següents al seu acabament, i durant set dies (7 d) als vehicles pesats.
Després de la seva estesa es procedirà al compactat amb un compactador de neumàtics i,
prèviament a l'obertura al trànsit, s'escombrarà per a eliminar l'àrid sobrant.
La Direcció d’Obra fixarà, depenent dels tipus, ritmes i programes de treball, el termini per a l'estesa de
la capa superior, que haurà de ser el màxim possible. En cap cas serà inferior a set dies (7 d).

7.6.
7.6.1.

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA
DENSITAT

La capa després del procés de compactació, la qual no haurà de ser inferior al noranta-vuit per cent
(98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor modificat, segons la UNE 103501, definida en
la fórmula de treball.

7.6.2.

RESISTÈNCIA MECÀNICA

7.7.

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de materials tractats
amb ciment:
•

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta graus Celsius (30ºC).

•

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC) i existeixi previsió
de gelades. La Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit a la vista dels resultats de
compactació i consecució de resistències en obra, però mai per sota de zero graus Celsius
(0ºC).

•

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.

La resistència a compressió simple a set dies (7 d), segons la NLT-305, haurà d'estar compresa entre els
límits especificats en l'apartat 4.3.
7.6.3.

TERMINACIÓ, RASANT, AMPLÀRIA I GRUIX

La superfície de la capa acabada haurà de presentar una textura uniforme, exempta de
segregacions i ondulacions, i amb els pendents adequats. La rasant no haurà de superar a la teòrica
en cap punt, ni quedar per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm). La Direcció d’Obra,
podran modificar el límit anterior.
En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser
inferior, ni superior en més de deu centímetres (10 cm), a la 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.
7.6.4.

REGULARITAT SUPERFICIAL.

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, de la capa acabada haurà de complir allò
fixat en la Taula següent, en funció de la seva posició relativa sota les capes de mescles bituminoses i
de la categoria de trànsit pesat.
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)

LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

7.8.

CONTROL DE QUALITAT

La Direcció d’Obra fixarà, per a cada cas, el mètode de control, la grandària del lot i el tipus i el
nombre d'assajos a realitzar. També s'establiran els mètodes ràpids de control que es poden utilitzar i
les condicions bàsiques d’utilització.
La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es realitzarà en punts prèviament seleccionats
mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal, de tal forma que hi hagi
almenys una presa o assaig per cada hectòmetre (1/hm).

7.8.1.

CONTROL DE PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS.

Ciment
Se seguiran les prescripcions de l'Article 4.1 d'aquest Plec.
Materials granulars
De cada procedència del material granular per a la fabricació de sòl–ciment i per a qualsevol volum
de producció previst, es prendran quatre (4) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cadascuna d'elles
es determinarà:
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•

El límit líquid i l'índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.

•

El contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204.
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•

El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons la UNE-EN
1744-1.

Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1, per a cada fracció de l'àrid de la
grava–ciment.

•

La granulometria del material granular, segons la UNE-EN 933-1.

Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament, amb el

Si amb l'àrid per a la fabricació de la grava–ciment 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 en l'apartat 4.11, els criteris descrits a continuació
er a realitzar el control de procedència de l'àrid per a la grava–ciment no seran d'aplicació
obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

material granular del sòl–ciment.
Equivalent de sorra de l'àrid fi de la grava–ciment, segons la UNE-EN 933-8, i, si s’escau, blau
de metilè, segons la UNE-EN 933-9.
•

En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència
de l'àrid de la grava–ciment i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4)
mostres, segons la UNE-EN 932-1. Cal que aquestes mostres siguin representatives del material avaluat,
prenent-se de diferents punts. De cada una d’aquestes mostres es determinarà:
•

El coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2.

•

Índex de llastres, segons la UNE-EN 933-3.

•

Proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5.

•

El contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons la UNE-EN
1744-1.

•

La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1.

La Direcció d’Obra podrà ordenar la realització dels següents assajos addicionals sobre els àrids de la
grava– ciment:

Per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) d'àrids de la grava–ciment o una (1) vegada a la
setmana si s'empra menys material:
o L'índex de llastres de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3.
o Límit líquid i índex de plasticitat de l'àrid fi, segons les UNE 103103 i UNE 103104,
respectivament.
Proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5.

•

Almenys una (1) vegada al dia o sempre que es canviï de procedència:
Contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204, del material granular.
Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid, segons la UNE-EN
1744-1, del material granular.
Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gruixut de la grava–ciment, segons la UNE-EN 1097-2.
Proporció de terrossos d'argila de l'àrid gruixut i de l'àrid fi de la grava–ciment, segons la UNE

•

Proporció de terrossos d'argila de l'àrid gruixut i de l'àrid fi, segons la UNE 7133.

•

Equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8, i, si s’escau, de blau de metilè, segons la
UNEEN

Es realitzaran assaigs d’humitat–sequedat sobre el material estabilitzat, segons la NLT 302/96, amb la
freqüència que indiqui la Direcció d’Obra.

•

933-9.

•

Límit líquid i l'índex de plasticitat de l'àrid fi, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.

Així mateix es prendrà un mínim de dos (2) vegades al dia (matí i tarda), segons la UNE-EN 932-1,
almenys una (1) mostra representativa de la mescla de components en sec, i es determinarà la seva
granulometria, segons la UNE-EN 933-1.

•
7.8.2.

CONTROL D'EXECUCIÓ.

Fabricació
S'examinarà la descàrrega a l’abassegament i a l'alimentació de la central de fabricació, rebutjant els
materials granulars que, a primera vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o
grandàries superiors al màxim aprovat en la fórmula de treball. S'abassegaran a part els que presentin
alguna anomalia d'aspecte, tals com diferent coloració, segregació, plasticitat, etc., fins a la decisió
de la seva acceptació o rebuig.
Es vigilarà l'altura dels apilaments i l'estat dels seus elements separadors i dels accessos.
Amb el material granular del sòl–ciment o amb cada fracció granulomètrica de l'àrid de la grava–
ciment que es produeixi o rebi, es realitzaran els següents assajos:
•

Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) de materials granulars o cada dia si s'empra menys
material, sobre un mínim de dos (2) mostres, una al matí i una altra a la tarda:
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7133.

En les instal·lacions de fabricació amb mesclador de funcionament continu es calibrarà diàriament el
flux de la cinta subministradora de materials en sec, detenint-la carregada, recollint i pesant el
material existent en una longitud triada. Almenys una (1) vegada cada quinze dies (15 d) es verificarà,
si s’escau, la precisió de les bàscules de dosificació, mitjançant un conjunt adequat de peses patró.
A la sortida del mesclador es controlarà l'aspecte de la mescla en cada element de transport,
rebutjant totes les mescles segregades i aquelles no barrejades de forma homogènia.
Almenys una (1) vegada per lot es determinarà la humitat del material tractat, segons la UNE 103300, i
en tot cas es portarà a terme aquest control dos (2) vegades al dia, una al matí i una altra a la tarda.
Així mateix, es durà un control del consum mitjà de ciment.
Es prendran mostres a la descàrrega del mesclador amb les quals es fabricaran provetes per a la
comprovació de la seva resistència a compressió, que es conservaran segons les condicions previstes
en la UNE 83301. La Direcció d’Obra, fixarà el nombre de pastades diferents que s'han de controlar,
així com el nombre de provetes per pastada que calgui fabricar.
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En carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 i T0, es controlaran per cada lot com a mínim tres (3)
pastades diferents, valor que es podrà reduir a dos (2) en els restants casos. El nombre de provetes
confeccionades de cada pastada no serà inferior a tres (3).
En el cas de centrals discontínues es considerarà com pastada cadascuna de les descàrregues de la
mescladora, mentre que en centrals contínues serà el producte resultant de tres (3) descàrregues
seguides de la mescladora.
Per a la fabricació de provetes s'utilitzarà el mètode indicat en la NLT-310. Aquestes provetes
s'assajaran a l'edat de set dies (7 d), segons la NLT-305.

Es controlarà que la superfície de la capa romangui constantment humida fins a l'estesa del producte
de curat, però sense que es produeixin entollaments.

7.8.3.

CONTROL DE RECEPCIÓ DE LA UNITAT ACABADA

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.
Es considerarà com lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els tres
criteris següents:

Posada en obra.

•

Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

Abocament i estesa

•

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada.

Abans d'abocar la mescla, es comprovarà la seva homogeneïtat, rebutjant tot el material sec o
segregat.

•

La fracció construïda diàriament.

Es comprovarà contínuament el gruix estès mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat
per la Direcció d’Obra, tenint en compte la disminució que sofrirà al compactar el material.
Compactació
Es comprovarà la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant:
•

Que el nombre i el tipus de compactadors són els aprovats.

•

El funcionament dels dispositius d’humectació i de neteja.

•

El llast i la massa total dels compactadors i, si s’escau, la pressió d'inflat de les rodes dels
compactadors

•

de neumàtics.

•

La freqüència i l'amplitud dels compactadors vibratoris.

•

El nombre de passades de cada compactador.

S'efectuaran mesuraments de la densitat i de la humitat en emplaçaments aleatoris, amb una
freqüència mínima de set (7) mesures per cada lot definit en l'apartat de Control de qualitat. Per a la
realització d'aquests assajos es podran utilitzar mètodes ràpids no destructius, sempre que, mitjançant
assajos previs, s'hagi determinat una correspondència raonable entre aquests mètodes i els definits en
la UNE 103503. Sense perjudici d’això, serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb
els assajos de les UNE 103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en
terminis no inferiors a quinze dies (15 d) ni superiors a trenta (30).
El sòl–ciment obtingut ha de complir amb les exigències tant de resistència com de densitat, ja que un
sòl–ciment resistent però molt porós seria fàcilment alterable per l’aigua i el gel.
És més important mantenir un elevat valor de la densitat aparent que de la humitat seca, ja que la
humitat inicial es combinarà amb el ciment i passarà a formar part de l’esquelet sòlid.
Els assajos de laboratori de referència han de realitzar-se amb la mateixa granulometria del material
estès i amb el percentatge de ciment que s’hi vagi a aportar, no essent vàlids els que es realitzin
únicament amb l’àrid sense lligant.
Curat i protecció superficial.
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El gruix de la capa es comprovarà mitjançant l'extracció de testimonis cilíndrics en emplaçaments
aleatoris, en nombre no inferior a allò establert per la Direcció d’Obra. El nombre mínim de testimonis
per lot serà de dos (2), augmentant-lo fins a cinc (5) si el gruix d'algun dels dos (2) primers fos inferior al
prescrit. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que l' utilitzat en la resta
de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.
La regularitat superficial de la capa executada es comprovarà mitjançant l'Índex de Regularitat
Internacional (IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir allò especificat en l'apartat 4.7.4.
Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte,
en l'eix, angles de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la separació dels quals no excedeixi
de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els semiperfils es comprovarà que la
superfície estesa i compactada presenta un aspecte uniforme, així com una absència de
segregacions. Es verificarà també l'amplària de la capa.

7.9.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

7.9.1.

DENSITAT

Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les especificades en
l'apartat d’especificacions de la unitat acabada; no més de dos (2) individus de la mostra podran
mostrar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per sota de la densitat exigida. En els punts que no
compleixin això es realitzaran assajos de resistència mecànica sobre testimonis aplicant-se els criteris
establerts en l'apartat de criteris d’acceptació o rebuig.

7.9.2.

RESISTÈNCIA MECÀNICA

La resistència mitja d'un lot a una determinada edat, es determinarà com mitjana de les resistències
de les provetes fabricades d'acord amb allò indicat en l'apartat de Control de qualitat. Si la resistència
mitja de les provetes del lot als set dies (7 d) fos superior a la mínima i inferior a la màxima de les
referenciades, s'acceptarà el lot.
Si la resistència mitja fos superior a la màxima hauran de realitzar-se juntes de contracció per serrat a
una distància no superior a la indicada en l'apartat d’execució de les obres i de manera que no
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quedin a menys de dos metres i mig (2,5 m) de possibles esquerdes de retracció que s'hagin pogut
formar.
Si la resistència mitja fos inferior a la mínima exigida, però no al seu noranta per cent (90%), el
Contractista podrà triar entre acceptar les sancions previstes o sol·licitar la realització d'assajos
d'informació. Si fos inferior al noranta per cent (90%) de la mínima exigida el Contractista podrà triar
entre demolir el lot o esperar als resultats dels assajos de resistència sobre testimonis.
Els assajos d'informació per a l'avaluació de la resistència mecànica del lot no conforme es realitzaran,
si s’escau, comparant els resultats d'assajos a compressió simple de testimonis extrets d'aquest lot amb
els d'extrets d'un lot acceptat. Aquest haurà d'estar el més pròxim possible i amb unes condicions de
posada en obra similars a les del lot no conforme.
La direcció d’obra fixarà el nombre de testimonis a extreure en cadascun dels lots (acceptat i no
conforme), que en cap cas haurà de ser inferior a quatre (4). L'edat de trencament dels testimonis,
que serà la mateixa per a ambdós lots, serà fixada per la Direcció d’Obra.
El valor mitjà dels resultats dels testimonis del lot no conforme es comprovarà amb el valor mig dels
extrets en el lot acceptat:
•

Si no fos inferior, el lot es podrà acceptar.

•

Si fos inferior a ell però no al seu noranta per cent (90%), s'aplicarà al lot les sancions previstes.

•

Si fos inferior al seu noranta per cent (90%) però no al seu vuitanta per cent (80%), la Direcció
d’Obra podrà aplicar les sancions previstes o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, per compte del Contractista, al seu càrrec.

•

Si fos inferior al seu vuitanta per cent (80%), es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del
Contractista, al seu càrrec.

Si no es compleix alguna de les condicions indicades es rebutjarà el lot, que serà demolit, i el seu
producte transportat a abocador o utilitzat com indiqui la Direcció d’Obra.

7.9.3.

GRUIX

El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a allò especificat en els Plànols de seccions tipus. No més
de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que baixin de l'especificat en un
deu per cent (10%).
Si el gruix mitjà obtingut fora inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, es demolirà la
capa corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del Contractista, al seu càrrec. Si el gruix
mitjà obtingut fora superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, es compensarà la
diferència amb un gruix addicional equivalent de la capa superior aplicat en tota l'amplària de la
secció tipus, per compte del Contractista, al seu càrrec.
No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima.

7.9.4.

RASANT

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte
no excediran de les toleràncies especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la
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tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la Direcció d’Obra
podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix
addicional necessària sense increment de cost per a l’Ajuntament de Terrassa. Quan la tolerància sigui
depassada per excés, es corregirà mitjançant fresat per compte del Contractista, al seu càrrec,
sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols.

7.10. AMIDAMENT I ABONAMENT
La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa en la unitat d'obra corresponent a la
construcció de la capa subjacent i, per tant, no donarà lloc al seu abonament per separat.
Els materials tractats amb ciment s’amidaran per metres cúbics (m3) realment fabricats i col·locats en
obra, mesurats en els Plànols de seccions tipus.
En aquests preus s’inclouen el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el
corresponent cànon, el ciment, l’aigua i totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les
condicions establertes en el present Projecte, incloses les juntes. No seran d’abonament els escreixos
laterals, les conseqüents de l’aplicació de la compensació d’un minvament de gruixos en les capes
subjacents ni d’altres situacions, excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

7.11. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Normes de referència
•

NLT-305. Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerants hidràulics.

•

NLT-310. Compactació amb martell vibrant de materials granulars tractats.

•

NLT-326. Assaig de lixiviació en materials per a carreteres (Mètode del tanc).

•

NLT-330. Càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.

•

NLT-302. Humitat–sequedat de provetes de sòl–ciment.

•

UNE 7133. Determinació de terrossos d'argila en àrids per a la fabricació de morters i formigons.

•

UNE 41240. Materials tractats amb conglomerants hidràulics. Mètodes d'assaig. Determinació
del termini de treballabilitat.
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•

UNE 83301. Assajos de formigó. Fabricació i conservació de provetes.

•

UNE 103103. Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.

•

UNE 103104. Determinació del límit plàstic d'un sòl.

•

UNE 103201. Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl.

8. PAVIMENTS

•

UNE 103204. Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del
permanganat potàssic.

8.1.

VORADES

8.1.1.

DEFINICIÓ

•

NF P 94-067. Degradabilitat del material petri. Sòls: Reconeixement i assaigs. Coeficient de
degradabilitat dels materials rocosos.

Es defineix la vorada com l’element que delimita la superfície d’una calçada, d'una vorera o d'una
andana, que està formada per una faixa o cinta de formigó no armat executada in situ o bé per
peces prefabricades de formigó, recolzada sobre una solera adequada.

•

UNE 103300. Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa.

•

UNE 103501. Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor modificat.

•

UNE 103503. Determinació "in situ" de la densitat d'un sòl pel mètode de la sorra.

•

UNE 146507-1. Assajos d'àrids. Determinació de la reactivitat potencial dels àrids. Mètode
químic. Part 1: Determinació de la reactivitat àlcali–sílice i àlcali–silicat.

8.1.2.

•

UNE-EN 196-3. Mètodes d'assaig de ciments. Part 3: Determinació del temps d'enduriment i de
l'estabilitat de volum.

•

•

UNE-EN 932-1. Assajos per a determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de
mostreig.

Vorades executades in situ. Son elements fabricats al seu lloc definitiu, executats amb un
encofrant lliscant, capaç de moure’s, deixant enrere un formigó que ha de ser estable i amb
capacitat de suportar-se a sí mateix.

•

UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1:
Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes del tamisat.

•

Vorades prefabricades. Son elements prefabricats de formigó, transportats i col·locats al seu
lloc definitiu.

•

UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2:
Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les
obertures.

•

UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3:
Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.

•

UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5:
Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d'àrid gruixut.

•

UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació
dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.

•

UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació
dels fins. Assaig blau de metilè.

•

UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2:
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.

•

UNE-EN 1097-3. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 3:
Determinació de la densitat aparent i la porositat.

•

UNE-EN 1744-1. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part 1: Anàlisi
química.

•

NF P 94-066. Fragmentabilitat del material petri. Sòls: Reconeixement i assaigs – Coeficient de
fragmentabilitat dels materials rocosos.

Les vorades poden classificar-se segons la seva tipologia en dos tipus:

8.1.3.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en
matèria ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la
construcció.
MATERIALS PER A VORADES EXECUTADES IN SITU
Per a les vorades executades in situ s’utilitzarà un formigó de consistència seca, que eviti la tendència
d’una massa d’aquestes característiques a enfonsar-se a la sortida del motllo. Tanmateix s’utilitzaran
additius que assegurin la treballabilitat inicial del formigó.
El ciment utilitzat serà d’enduriment ràpid, de classe 42,5R, 52,5N o 52,5R, segons l’Article 26 de la EHE08.
La dosificació del formigó serà tal que garanteixi una alta treballabilitat inicial sense perdre la forma
adoptada un cop desencofrat.
MATERIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LA VORADA AMB VORADES PREFABRICADES
Els materials a utilitzar en l’execució d’aquesta unitat d’obra seran:
•
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CLASSIFICACIÓ

Formigó de resistència mínima de 20 N/mm2 per a la capa de fonamentació de la vorada.
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La consistència serà plàstica o seca per tal de poder suportar el pes de la vorada en fresc.
•
8.1.4.

Morter de ciment, de classe M5 o superior, segons indiqui el Projecte.
EXECUCIÓ DE LES OBRES

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de
transport pel que fa als equips emprats en l'execució de les obres.

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els dos (2)
criteris següents a la vorada:
•

Cinc-cents metres lineals (500 m) de vorada.

•

La fracció construïda diàriament.

Per a cada lot es comprovarà l’alineació en planta i alçat de la vorada.

Execució de la vorada in situ
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:
•

Preparació de la superfície d’assentament sobre la qual es recolzarà la vorada.

•

Execució de la vorada amb un encofrant lliscant. L’encofrat vibrarà el formigó per tal de
fluïdificar-lo, extrusionar-lo i consolidar la seva massa, de forma que es proveeixi una quantitat
suficient de material fi a la superfície.

8.1.7.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

L’alineació en planta i alçat haurà de coincidir amb la indicada als Plànols, amb una tolerància de 10
mm en planta i 5 mm en alçat.
Quant a les dimensiones de les juntes, en el cas de vorades prefabricades, aquestes no podran
excedir en més d’un 10% de la indicada a l’apartat 5.1.5.

Execució amb vorades prefabricades
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:

8.1.8.

AMIDAMENT I ABONAMENT

•

Preparació de la superfície d’assentament.

Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny.

•

Execució de la solera d’acord amb les característiques i dimensions definides als Plànols

•

Col·locació de les vorades. Les juntes entre vorades seran d’un (1) cm com a màxim.

L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i
operacions necessaris per la completa execució de la unitat.

•

Segellat de les juntes amb morter.

8.1.5.

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

La superfície de les vorades haurà de presentar un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d’altres defectes, haurà de tenir el mateix pendent que el paviment que delimita i la rasant de la
superfície acabada no haurà de quedar amb una cota superior o inferior a 5 mm respecte la cota
prevista al Projecte.
L’alineació de les vorades haurà de seguir la indicada als Plànols.
En el cas de vorades prefabricades, les juntes han de ser inferiors o iguals a 1 cm i han de quedar
rejuntades amb morter.

8.1.6.

CONTROL DE QUALITAT

Vorada executada in situ
Al menys una (1) vegada al dia, així com sempre que variï l'aspecte del formigó, es mesurarà la seva
consistència. Si el resultat obtingut sobrepassa els límits establerts respecte de la fórmula de treball, es
rebutjarà la pastada.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

8.1.9.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.

Es comprovarà que la part vista de la vorada té les dimensions i l’alineació indicada als Plànols.

8.2.

PAVIMENT DE RAJOLES DE FORMIGÓ PREFABRICADES

Vorades prefabricades

8.2.1.

DEFINICIÓ

Es comprovarà que la part vista de la vorada té les dimensions i l’alineació indicada als Plànols.

Es defineixen com a paviment de rajoles de formigó prefabricades la superfície formada per rajoles de
formigó prefabricades, que es col·loquen sobre una capa de morter en sec.

Control de recepció de la unitat acabada
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La geometria de les rajoles ha de permetre un acoblament segur i al mateix temps elàstic amb les
rajoles adjacents, per obtenir una superfície continua.

Els elements que delimitin el paviment realitzat, tals com vorades i rigoles, s’hauran d’haver col·locat
en primer lloc.

•

L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:

•

Preparació de la superfície d’assentament.

Segellat de les juntes

•

Extensió i anivellació de la capa de morter en sec.

•

Col·locació de les rajoles prefabricades de formigó, deixant les juntes necessàries.

Caldrà segellar les juntes entre rajoles amb beurada de ciment i netejar la superfície un cop realitzat el
segellat.

•

Segellat de les juntes amb beurada de ciment.

•

Neteja de la superfície.

8.2.2.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en
matèria ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la
construcció.

8.2.3.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de
transport pel que fa als equips emprats en l'execució de les obres.
Transport i emmagatzematge
Les rajoles prefabricades de formigó es transportaran des de fàbrica a obra de manera que es
garanteixi la integritat de les mateixes.
Preparació de la superfície d’assentament
Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre’s la capa
de morter de ciment en sec. La Direcció d’Obra, haurà d'indicar les mesures necessàries per obtenir
l’esmentada regularitat superficial i si s’escau com esmenar les deficiències.
Extensió de la capa de morter
S’estendrà una capa de morter de ciment en sec amb les característiques i dimensions que indiqui el
Projecte.
Col·locació de les rajoles prefabricades de formigó

8.2.4.

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

La superfície del paviment acabat haurà de tenir els pendents indicats en els Plànols, haurà de quedar
a una cota, com a màxim, superior o inferior a 5 mm respecte la cota prevista al Projecte i haurà de
presentar un aspecte uniforme.

8.2.5.

CONTROL DE QUALITAT

Control de procedència i qualitat dels materials
El ciment complirà les prescripcions de l’Article 4.1 d’aquest Plec.
Quant a les rajoles prefabricades, es seguiran les prescripcions de l'apartat 5.2.2 d'aquest Plec.
Control d'execució
Es comprovarà que la regularitat superficial de la superfície d’assentament compleixi allò indicat als
Plànols.
Es comprovarà que la extensió de la capa de morter sigui uniforme, que la col·locació de les rajoles es
faci deixant juntes d’entre 1,5 i 3 mm, i que el segellat de juntes es realitzi amb una beurada de
ciment.
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 dos (2)
criteris següents al paviment de rajoles prefabricades de formigó:
•

Dos-cents cinquanta metres quadrats (250 m²) de paviment.

•

La fracció construïda diàriament.

Un cop realitzat el segellat de les juntes, per a cada lot, es comprovaran en tres (3) punts aleatoris la
regularitat superficial del paviment amb un regle de tres (3) metres recolzada sobre el paviment en
sentit transversal, mesurant la màxima elevació del regle respecte del paviment, la qual no podrà
excedir de cinc (5) mm. Per a la resta del lot, es comprovarà visualment que la superfície presenta un
aspecte uniforme.

Abans de col·locar les rajoles, s’executarà la base.
Cal estudiar quin és el punt d’inici òptim i el sentit de la col·locació. Les primeres rajoles guiaran la
col·locació de la resta. Les rajoles es col·locaran humides.
Es deixaran juntes entre rajoles d’entre 1,5 i 3 mm. Les rajoles podran fixar-se amb martells de goma.
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8.2.6.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

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. En cas d’acumular-se l’aigua
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es rebutjarà el lot sencer, que haurà de ser demolit i transportat a abocador per compte del
Contractista, al seu càrrec.
Quant a la regularitat superficial, es realitzarà l’assaig del regle de 3 metres especificat a l’apartat
anterior a tres punts aleatoris. Si als tres punts escollits la màxima elevació del regle respecte el
paviment és inferior a cinc (5) mm i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, s’acceptarà
el lot. En cas que algun dels punts superi els cinc (5) mm, 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 superior a cinc
(5) mm es demolirà el sublot i es transportarà a abocador per compte del Contractista, al seu càrrec.
Quant a les dimensiones de les juntes, aquestes no podran excedir en més d’un 10% de la màxima
indicada a l’apartat 5.2.5.control d’execució d’aquest Plec.

8.3.2.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en
matèria ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la
construcció.
Els materials a utilitzar a l’execució d’aquesta unitat d’obra seran:
•

Formigó de resistència mínima de vint (20) N/mm2, en la base de les rigoles. La consistència
serà plàstica o seca per tal de poder suportar el pes de la rigola en fresc.

El paviment de rajoles de formigó prefabricades s’amidarà per metres quadrats (m2) realment
col·locats, deduïts de les seccions previstes als Plànols del Projecte.

•

Morter de ciment, de classe M5 o superior, segons indiqui el Projecte, d’acord amb l’Article 4.3
d´aquest Plec.

L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i
operacions necessaris per la completa execució de la unitat.

•

Rigoles prefabricades.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

8.3.3.

8.2.7.

8.2.8.

AMIDAMENT I ABONAMENT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

EXECUCIÓ DE LES OBRES

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de
transport pel que fa als equips emprats en l'execució de les obres.
L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents:

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.

•

Preparació de la superfície d’assentament.

•

Execució de la solera d’acord amb les característiques i dimensions definides al Projecte.

•

Col·locació de les rigoles. Les juntes entre rigoles seran de dos (2) mm com a màxim.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.

•

Segellat de les juntes amb beurada, segons determini el Projecte.

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.

8.3.4.

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

La superfície de les rigoles haurà de presentar un aspecte uniforme, haurà de tenir un pendent igual o
superior al 2% en sentit transversal i la seva rasant acabada no haurà de quedar amb una cota
superior o inferior a cinc (5) mm respecte la cota prevista al Projecte.
L’alineació de les rigoles haurà de seguir la indicada als Plànols.

8.3.

RIGOLES PREFABRICADES

8.3.5.

8.3.1.

DEFINICIÓ

Es comprovarà que l’alineació de la rigola és la indicada als Plànols i que les juntes queden segellades
amb la beurada de ciment.

Es defineix l’encintat de rigoles prefabricades com la faixa de rigoles prefabricades, col·locada sobre
una base d’assentament, adossada a les vorades de calçada amb l’objecte de facilitar el drenatge
superficial i encintar la capa de trànsit de la calçada.
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CONTROL DE QUALITAT

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els dos (2)
criteris següents a la rigola:
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•

Cent metres lineals (100 m) de rigola.

•

La fracció construïda diàriament.

Per a cada lot es comprovarà l’alineació en planta i alçat de la rigola i la separació entre juntes.

8.3.6.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

L’alineació en planta haurà de coincidir amb la indicada als Plànols, amb una tolerància de deu (10)
mm en planta i cinc (5) mm en alçat.
Quant a les dimensiones de les juntes, aquestes no podran excedir en més d’un 10% de la indicada a
l’apartat 5.3.3 d’aquest Plec.

8.3.7.

AMIDAMENT I ABONAMENT

L’encintat de rigoles prefabricades s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats
sobre el terreny.
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i
operacions necessaris per la completa execució de la unitat.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

8.3.8.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.

9. MESCLES BITUMINOSES
9.1.

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

9.1.1.

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,
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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), realitzantse l’assaig sobre provetes preparades segons la UNE-EN 1269730 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 en aquest Article per a les
mescles semidenses definides a la Taula 6.1.9.
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment 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.

9.1.2.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas, a més, a allò disposat en la legislació vigent en
matèria ambiental, de seguretat i salut i de producció, emmagatzematge, gestió i transport de
productes de la construcció i de residus de construcció i demolició.
LLIGANT HIDROCARBONAT
El tipus de lligant hidrocarbonat a emprar, que serà seleccionat en funció de la capa a que es destini
la mescla bituminosa en calent, de la zona tèrmica estival en que es trobi i de la categoria de trànsit
pesat, definides a la Norma 6.1 IC de Seccions de Ferm o a la Norma 6.3 IC de Rehabilitació de Ferms,
entre els que s’indiquen a la Taula 6.1.1 i, tret justificació en contrari, haurà de complir les
especificacions dels corresponents Articles d’aquest Plec o, en el seu cas, de l’ordre circular OC
21/2007 del Ministeri de Foment, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles
bituminoses que incorporin cautxú procedent de neumàtics fora d’ús (NFU), de l’ordre circular OC
21bis/2009 del Ministeri de Foment, sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb
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cautxú procedent de neumàtics fora d’us (NFU) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in
situ i emmagatzematge a obra, o la 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.
Taula 6.1.1
Tipus de lligant hidrocarbonat a emprar
A) EN CAPA DE TRÀNSIT I SEGÜENT

Es podran emprar també betums modificats amb cautxú que siguin equivalents als betums modificats d’aquesta Taula, sempre
que compleixin les especificacions de l’Article 10.2 d’aquest Plec. En aquest cas, a la denominació del betum s’inclourà una
lletra C majúscula, per a indicar que l’agent modificador és cautxú procedent de neumàtics fora d’ús.

Per a mescles bituminoses en calent d’alt mòdul el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar serà el PMB
10/40-70 per a les categories de trànsit pesat T00 i T0 i el B15/25 per a les categories de trànsit pesat T1 i
T2.
Per a les categories de trànsit pesat T00 i T0, en les mescles bituminoses a emprar en capes de trànsit
s’utilitzaran exclusivament betums asfàltics modificats que compleixin l’Article 10.2 d’aquest Plec.
En el cas d’utilitzar betums amb addicions no incloses en els Articles 10.1 ó 10.2 d’aquest Plec, o bé a
l’ordre circular 21/2007, la Direcció d’Obra, establirà el tipus d’addició i les especificacions que hauran
de complir, tant el lligant com les mescles bituminoses resultants. La dosificació i el mètode de dispersió
de l’adició hauran de ser aprovades per a Direcció d’Obra.

Es podran emprar també betums modificats amb cautxú que siguin equivalents als betums modificats d’aquesta Taula, sempre
que compleixin les especificacions de l’Article 10.2 d’aquest Plec. En aquest cas, a la denominació del betum s’inclourà una
lletra C majúscula, per a indicar que l’agent modificador és cautxú procedent de neumàtics fora d’ús.

B) EN CAPA DE BASE, SOTA ALTRES DUES

En el cas d’incorporació de productes (fibres, materials elastomèrics, etc.) com modificadors de la
reologia de la mescla i per tal d’assolir una majoració significativa d’alguna característica referida a la
resistència a la fatiga i al fissurament, es determinarà la seva proporció, així como la del lligant utilitzat,
de tal manera que, a més de proporcionar les propietats addicionals que es pretenguin obtenir amb
aquests productes, es garanteixi un comportament en mescla mínim, semblant al que s’obtingués
d’emprar un lligant bituminós dels especificats en l’Article 10.2 d’aquest Plec.
Segons el disposat en l’apartat 2.3.f) del Pla de neumàtics fora d’ús, aprovat per Acord de Consell de
Ministres de 5 d’Octubre de 2001, en les obres en les que la utilització del producte resultant de la
trituració dels neumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests
materials.
ÀRIDS
Característiques generals
Els àrids a emprar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials sempre que
compleixin les especificacions recollides en aquest Article.
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.
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La Direcció d’Obra, podrà exigir propietats o especificacions addicionals quan es vulguin emprar àrids
la naturalesa o procedència dels quals així ho requereixi.

Taula 6.1.2.a
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut

Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’abassegaran
i manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en fred.

(% en massa)

La Direcció d’Obra, podrà exigir que abans de passar per l’assecador de la central de fabricació,
l’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-81, 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).
Els àrids no seran susceptibles a cap tipus de meteorització o alteració físico-química apreciable sota
les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se a la zona d’ús. Tampoc
podran donar origen, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes
del ferm, o contaminar corrents d’aigua.
La Direcció d’Obra, haurà de fixar els assajos per determinar la inalterabilitat del material. Si es
considera convenient, per a caracteritzar els components solubles dels àrids de qualsevol tipus,
naturals, artificials o procedents del fresat de mescles bituminoses, que puguin ser lixiviats i significar un
risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats,
s’emprarà la UNE-EN 1744-3.

(*) en vies de servei

Addicionalment, la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN
933-5, haurà de complir el fixat en la Taula 6.1.2.b.
Taula 6.1.2.b
Proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut
(% en massa)

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 vindrà fixada haurà de passar la totalitat pel tamís 40 mm de la UNE-EN 933-2.
Àrid gruixut
Definició de l’àrid gruixut

(*) en vies de servei

Es defineix com àrid gruixut a la part de l’àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Forma de l’àrid gruixut (Índex de llastres)

Procedència de l’àrid gruixut

L’índex de llastres de les diferents fraccions de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, haurà de complir
el fixat en la Taula 6.12.3.

Cap mida de l’àrid gruixut a emprar en capes de trànsit per a categories de trànsit pesat T00 i T0 es
podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de pedreres de
naturalesa calcària.

Taula 6.1.3

Per a capes de trànsit de les categories de trànsit pesat T1 i T2, 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.
1 L’assaig es farà segons el procediment general de la UNE-EN 933-8, és a dir, amb la fracció 0/2 de
l’àrid combinat, i no serà d’aplicació als efectes d’aquest Plec l’annex A de l’esmentada Norma.

Angulositat de l’àrid gruixut (Percentatge de cares de fractura)
La proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà
de complir el fixat en la Taula 6.1.2.a.
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Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut (Coeficient de Los Àngeles)
El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de complir el fixat en la
Taula 6.1.4.
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Taula 6.1.4
Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut

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.
Procedència de l’àrid fi
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.
La proporció d’àrid fi no triturat a emprar en la mescla haurà de complir el fixat en la Taula 6.1.6.
Taula 6.1.6
Proporció d’àrid fi no triturat (*) a emprar en la mescla
(% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral)

Resistència al poliment de l’àrid gruixut per a capes de trànsit (Coeficient de poliment accelerat)
El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a emprar en capes de trànsit, segons la UNE-EN
1097-8, haurà de complir el fixat en la Taula 6.1.5.
Taula 6.1.5
Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit

Neteja de l’àrid fi
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.
Resistència a la fragmentació de l’àrid fi

Neteja de l’àrid gruixut (Contingut d’impureses)

El material que es trituri per a obtenir àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut en
l’apartat sobre el coeficient de Los Àngeles.

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.

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.

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.

Pols mineral

Addicionalment, la Direcció d’Obra, podrà especificar que el contingut d’impureses de l’àrid gruixut,
segons l’annex C de la UNE 146130, sigui inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.
En el cas de que no es compleixin les prescripcions establertes respecte a la neteja de l’àrid gruixut, La
Direcció d’Obra podrà exigir la seva neteja per rentat, aspiració o altres mètodes prèviament
aprovats, i una nova comprovació.

Àrid fi
Definició de l’àrid fi

Definició de la pols mineral
Es defineix com a pols mineral a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 9332.
Procedència de la pols mineral
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 proporció de la pols mineral d’aportació a emprar en la mescla haurà de complir el fixat en la
Taula 6.1.7.
Taula 6.1.7
Proporció de pols mineral d’aportació

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
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(% en massa de la resta de pols mineral, exclòs el inevitablement adherit als àrids)

Aquesta designació es complementarà amb informació sobre el tipus de granulometria que
correspongui a la mescla: densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar mescles
amb la mateixa mida màxima d’àrid però amb fusos granulomètrics diferents. Per això, a la designació
establerta a la UNE-EN 13108-1 s’inclourà la lletra D, S o G després de la indicació de la mida màxima
d’àrid, segons es tracti d’una mescla densa, semidensa o gruixuda, respectivament.
La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l’esquema següent:

La pols mineral que quedi inevitablement adherida als àrids després del seu pas per l’assecador en
cap cas podrà rebassar el dos per cent (2%) de la massa de la mescla. Només si s’assegurés que la
pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, podrà la Direcció
d’Obra rebaixar la proporció mínima d’aquest.
Granulometria de la pols mineral
La granulometria de la pols mineral es determinarà segons la UNE-EN 933-10. El cent per cent (100%)
dels resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general, definit a la
Taula 6.1.8.
Addicionalment, el noranta per cent (90%) dels resultats de les anàlisi granulomètriques, basades en els
últims vint (20) valors obtinguts, hauran de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret,
l’ample màxim del qual en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent
(10%).

On:
AC

indica que la mescla és el tipus de formigó bituminós.

D

és la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar entre
un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid.

surf/bin/base s’indicarà amb aquestes abreviatures si la mescla s’emprarà en capa de trànsit,
intermèdia o base, respectivament.
lligant

s’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat.

Granulometria s’indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a una mescla
densa (D), semidensa (S) o gruixuda (G) respectivament. En el cas de mescles d’alt
mòdul s’inclouran a més les lletres MAM.

Taula 6.1.8

La granulometria de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral),
segons la unitat d’obra o ús, haurà d’estar compresa dins d’algun dels fusos fixats a la Taula 6.1.9.
L’anàlisi granulomètrica es farà segons la UNE-EN 933-1.

Especificacions per a la granulometria de la pols mineral

Taula 6.1.9
Fusos granulomètrics. Garbellat acumulat (% en massa)

Finor i activitat de la pols mineral
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).
ADDITIUS
La Direcció d’Obra, fixarà els additius que es puguin utilitzar, establint les especificacions que hauran
de complir tant l’additiu com les mescles bituminoses resultants. La dosificació i dispersió homogènia
de l’additiu hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra.
9.1.3.

(*)A efectes d’aquesta Taula, per a designar el tipus de mescla, s’inclou només la part de la nomenclatura que es refereix
expressament al fus granulomètric (s’omet per tant la indicació de la capa del ferm i el tipus de betum).
- Per a la formulació de mescles bituminoses en calent d’alt mòdul (MAM) s’emprarà el fus AC22S amb les següents
modificacions, respecte a l’esmentat fus granulomètric: tamís 0,250: 8-15; i tamís 0,063: 5-9.

TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA

La designació de les mescles bituminoses tipus formigó bituminós es farà segons la nomenclatura
establerta a la UNE-EN 13108-1.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

El tipus de mescla bituminosa en calent a emprar en funció del tipus i del gruix de la capa del ferm, es
definirà segons la Taula 6.1.10.
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Taula 6.1.10

on ρd és la densitat de les partícules d’àrid.

Tipus de mescla a utilitzar en funció del tipus i gruix de la capa

Excepte justificació en contra, la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i
lligant hidrocarbonat de les mescles denses, semidenses i gruixudes, en funció de la categoria de
trànsit pesat i de la zona tèrmica estival es fixarà d’acord amb les indicades a la Taula 6.1.12.
Taula 6.1.12
Relació ponderal (*) recomanada de pols mineral–lligant en mescles bituminoses tipus denses,
semidenses i gruixudes per a les categories de trànsit pesat T00 a T2

º
(*) S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta Taula.
(**) Gruix mínim de sis centímetres (6cm).
(***) Gruix màxim de tretze centímetres (13cm).

(*) Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant expressats ambdós respecte de la massa total de l’àrid sec,
inclosa la pols mineral.

En les mescles bituminoses en calent d’alt mòdul la relació ponderal recomanable entre els continguts
de pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec,
inclosa la pols mineral), tret justificació en contrari, estarà compresa entre un coma dos i un coma tres
(1,2 a 1,3).

(****) En el cas de que no s’empri el mateix tipus de mescla que en la capa de trànsit de la calçada.

La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent haurà de complir
l’indicat a la Taula 6.1.11, segons el tipus de mescla i de capa.

9.1.4.

EQUIP NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Taula 6.1.11

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de
transport pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres.

Dotació mínima (*) de lligant hidrocarbonat

CENTRAL DE FABRICACIÓ

(% en massa sobre el total de la mescla bituminosa, inclosa la pols mineral)

El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert a la UNE-EN 13108-1 per al
marcat CE. No obstant, la Direcció d’Obra, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en
el supòsit de no ser obligatori o no disposar de marcat CE.
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. El
El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà en funció del nombre de fraccions d’àrid que
exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a quatre (4).

(*) Incloses les toleràncies especificades en l’apartat de control de qualitat. Es tindran en compte les correccions per pes
específic i absorció dels àrids, si són necessàries.

En el cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta-cinc centèsimes de gram
per centímetre cúbic (2,65 g/cm3), els continguts mínims de lligant de la Taula 6.1.11 s’ha de corregir
multiplicant pel factor:

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

En centrals de mescla bituminosa continua amb tambor assecador–mesclador , el sistema de
dosificació serà ponderal, almenys per a la sorra i per al conjunt dels àrids; i tindrà en compte la
humitat d’aquests, per a corregir la dosificació en funció d’ella. En la resta de tipus de central per a la
fabricació de mescles, per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 també serà preceptiu disposar de
sistemes ponderals de dosificació en fred.
La central tindrà sistemes separats d’emmagatzematge i dosificació de la pols mineral recuperada i
d’aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta d’àrids i estaran protegits de la
humitat.
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Quan l’assecador no sigui a la vegada mesclador, les centrals estaran proveïdes d’un sistema de
classificació dels àrids en calent –de capacitat conforme amb la seva producció– en un nombre de
fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los.

L’amplada mínima i màxima d’estesa la definirà la Direcció d’Obra. Si ’acoblessin peces a
l’estenedora per augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament alineades
amb les originals.

Les centrals de mescla discontinua estaran proveïdes en qualsevol circumstància de dosificadors
ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió del qual sigui superior al mig per
cent (± 0,5%), i almenys un (1) per a la pols mineral i un (1) per al lligant hidrocarbonat, la precisió dels
quals sigui superior al tres per mil (± 0,3%).

EQUIP DE COMPACTACIÓ

Si es preveiés la incorporació d’additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb
homogeneïtat i precisió suficient, a criteri de la Direcció d’Obra.
Si la central estigués dotada de tremuges d’emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de
garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material recollit no ha perdut
cap de les seves característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant.
Quan s’hagin d’emprar àrids procedents del fresat de mescles bituminoses, la central de fabricació
disposarà dels elements necessaris per a que compleixin els requisits i especificacions recollides en
l’apartat d’execució de les obres

ELEMENTS DE TRANSPORT
Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que es tractarà, per a evitar que
la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte la composició i dotació que hauran de ser
aprovats per la Direcció d’Obra.
La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió
només la toqui a través dels rodets previstos a l’efecte.
Els camions hauran d’estar sempre proveïts d’una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla
bituminosa en calent durant el seu transport.
EQUIP D’ESTESA
Les estenedores seran autopropulsades, i estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre la
mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de precompactació,
que serà fixat per la Direcció d’Obra. La capacitat de la tremuja, així com la potencia, seran
adequades per al tipus de treball que hagin de desenvolupar.
L’estenedora haurà d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’un element calefactor
per a l’execució de la junta longitudinal.
Es comprovarà, en el seu cas, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra s’atenen a les
toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats
pel desgast o altres causes.
Per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a
setanta mil metres quadrats (70.000 m2), 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.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Es podran utilitzar compactadors de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de neumàtics o mixts. La
composició mínima de l’equip serà un (1) compactador vibratòria de corrons metàl·lics o mixt, i un (1)
compactador de neumàtics.
Tots els tipus de compactadors hauran de ser autopropulsats, tenir inversors de sentit de marxa d’acció
suau, i estar dotats de dispositius per a la neteja de les seves llantes o neumàtics durant la
compactació i per a mantenir-los humits en cas necessari.
Els compactadors de llantes metàl·liques no presentaran solcs ni irregularitats en elles. Els
compactadors vibratoris tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració, al invertir el sentit de
la seva marxa. Els de neumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin
el solapament de les empremtes de les davanteres i darreres, i faldons de lona protectora contra el
refredament dels neumàtics.
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadors seran
aprovades per la Direcció d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i
homogènia de la mescla en
tota el seu gruix, sense produir trencaments de l’àrid, ni enrotllaments de la mescla a la temperatura
de compactació.
En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s’empraran altres de mida i disseny
adequats per a la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzats per la Direcció
d’Obra.

9.1.5.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL
Principis generals
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 6.1.9, 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%).
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•

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%).

dels components, o si durant la producció es rebassen les toleràncies granulomètriques establertes en
aquest Article.

•

Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.

Contingut de buits

•

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.

El contingut de buits determinat segons el mètode d’assaig de la UNE-EN 12697-8 indicat en l’annex B
de la UNE-EN 13108-20, haurà de complir l’establert a la Taula 6.1.13.

•

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.

La determinació del contingut de buits en mescles amb mida nominal D inferior o igual a vint-i-dos
mil·límetres (D ≤ 22 mm), es farà sobre provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant
setanta-cinc (75) cops per cara. En mescles amb mida nominal D superior a vint-i-dos mil·límetres (D >
22 mm), la determinació de buits es farà sobre provetes preparades per compactació vibratòria
durant un temps de cent vint segons (120 s) per cara, segons la UNE-EN 12697-32.

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.

Taula 6.1.13
Contingut de buits en mescla (UNE-EN 12697-8)
en provetes segons la UNE-EN 12697-30 (75 cops per cara)(***)

La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no serà superior a cent vuitanta graus
Celsius (180ºC), tret en centrals de tambor assecador–mesclador, en les que no excedirà dels cent
seixanta-cinc graus Celsius (165ºC). Per a mescles bituminoses d’alt mòdul aquesta temperatura
màxima es podrà augmentar en deu graus Celsius (10ºC). En tots els casos, la temperatura mínima de
la mescla al sortir del mesclador serà aprovada per la Direcció d’Obra de forma que la temperatura
de la mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat.
La dosificació de lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà tenint en compte els materials
disponibles, l’experiència obtinguda en casos.
En el cas de categories de trànsit pesat T00 a T2, 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 de control de qualitat.
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 d’especificacions de la unitat d’obra
acabada.
Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà exigir la correcció de la fórmula de
treball amb objecte de millorar la qualitat de la mescla, justificant-ho degudament mitjançant un nou
estudi i els assajos oportuns. S’estudiarà i aprovarà una nova fórmula si varia la procedència d’algun
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

(*) En les mescles bituminoses d’alt mòdul: 4-6.
(**) En vies de servei.
(***) Excepte en mescles amb D>22 mm, en les que les provetes es compactaran segons la UNE-EN 12697-32 (120 segons per
cara).
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La Direcció d’Obra, podrà exigir el contingut dels buits en àrids, segons el mètode d’assaig de la UNEEN 12697-8 indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, sempre que, per les 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%).
Resistència a la deformació permanent
La resistència a deformacions plàstiques determinada mitjançant l’assaig de pista de laboratori, haurà
de complir l’establert en les Taules 6.1.14.a ó 6.1.14.b Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22,
emprant el dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de seixanta graus Celsius
(60ºC) i amb una duració de deu mil (10.000) cicles.
Per a la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactadora de placa,
amb el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que:
•

En mescles amb mida nominal D inferior o igual a vint-i-dos mil·límetres (D ≤ 22 mm), sigui
superior al noranta-vuit per cent (98%) de la obtinguda en provetes cilíndriques preparades
segons la UNE-EN 12697-30, aplicant setanta-cinc (75) cops per cara.

•

En mescles amb mida nominal D superior a vint-i-dos mil·límetres (D ≥ 22 mm), sigui superior al
noranta vuit per cent (98%) de la obtinguda en provetes preparades per compactació
vibratòria durant un temps de cent vint segons (120 s) per cara, segons la UNE-EN 12697-32.

Taula 6.1.14.a
Pendent mitja de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per a capa de trànsit i
Intermèdia segons la UNE-EN 12697-22 (mm per a 103 cicles de càrrega)(*)

Sensibilitat a l’aigua
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 la UNE-EN 12697-32.
Es podrà millorar l’adhesivitat entre l’àrid i el lligant hidrocarbonat mitjançant activants directament
incorporats al lligant. En tot cas, la dotació mínima de lligant hidrocarbonat no serà inferior al indicat a
la Taula 6.1.11.
Propietats addicionals en mescles d’alt mòdul
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).
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT

(*) En mescles bituminoses d’alt mòdul en capa intermèdia la pendent mitja de deformació en pista serà de 0,07

Taula 6.1.14.b
Pendent mitja de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per a capa base
segons la UNE-EN 12697-22 (mm per a 103 cicles de càrrega)

Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’hagi d’estendre la
mescla bituminosa en calent. La Direcció d’Obra, indicarà les mesures encaminades a restablir una
regularitat superficial acceptable i, en el seu cas, a reparar zones danyades.
La regularitat superficial de la superfície existent haurà de complir l’indicat en les taules 6.1.15 ó 6.1.16 i
sobre ella s’executarà un reg d’emprimació o un reg d’adherència segons correspongui depenent de
la seva naturalesa, d’acord amb els Articles 8.1 ó 8.2 d’aquest Plec.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i l’esmentat paviment fos
heterogeni, s’haurà a més, d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions de la Direcció d’Obra.
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Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no quedin restes d’aigua en la superfície; així mateix, si ha transcorregut molt temps des de la
seva aplicació, es comprovarà que la seva capacitat d’unió amb la mescla bituminosa no ha
disminuït en forma perjudicial; en cas contrari, la Direcció d’Obra podrà ordenar l’execució d’un reg
d’adherència addicional.
APROVISIONAMENT D’ÀRIDS
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’abassegaran
i manegaran per separat fins la seva introducció en les tremuges en fred. Cada fracció serà
suficientment homogènia i es podrà abassegar i manegar sense perill de segregació, observant les
precaucions que es detallen a continuació.
Per a mescles amb mida màxima d’àrid de setze mil·límetres (16 mm) el nombre mínim de fraccions
serà de tres (3); per a la resta de les mescles serà de quatre (4). La Direcció d’Obra podrà exigir un
major nombre de fraccions, si ho estima necessari per a complir les toleràncies exigides a la
granulometria de la mescla en l’apartat de control de qualitat 6.1.9
Cada fracció de l’àrid es recollirà separada de les demés, per a evitar contaminacions entre elles. Si
els abassegaments es disposen sobre el terreny natural, no s’utilitzaran els seus quinze centímetres (15
cm) inferiors, a no ser que es pavimentin. Els abassegaments es construiran per capes de gruix no
superior a un metre i mig (1,5 m), i no per piles còniques. Les carregues del material es col·locaran
adjacents, prenent les mesures oportunes per a evitar la seva segregació.
Quan es detectin anomalies en la producció o subministraments dels àrids, s’abassegaran per separat
fins a confirmar la seva acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s’aplicarà quan estigui pendent
d’autorització el canvi de procedència d’un àrid.
La Direcció d’Obra, fixarà el volum mínim d’abassegament abans d’iniciar les obres. Excepte
justificació en contrari, aquest volum no serà inferior al corresponent a un (1) mes de treball amb la
producció prevista.
FABRICACIÓ DE LA MESCLA
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert en la UNE-EN 13108-1 per al
marcat CE.
No obstant, la Direcció d’Obra, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de
no ser obligatori o no disposar de marcat CE.
La càrrega de cada una de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut
estigui sempre comprés entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense
vessar. Per a mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, encara quan aquest fos d’un únic
tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges.
Si s’utilitzessin àrids procedents del fresat de mescles bituminoses, en centrals on l’assecador de la qual
no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquests fos discontinua, després d’haver introduït els
àrids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fresat de mescles bituminoses, i després d’un
temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà el lligant hidrocarbonat, i en el seu cas els
additius, per a cada pastada, i es continuarà la operació de mescla durant el temps especificat en el
fórmula de treball. Si l’alimentació fos continua, els àrids procedents del fresat de mescles bituminoses
s’incorporaran a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador.
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En centrals de mescla continua amb tambor assecador–mesclador s’aportaran els àrids procedents
del fresat de mescles bituminoses darrera la flama de forma que no existeixi risc de contacte amb ella.
A la descarrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes en la
mescla, i totes les seves partícules totalment i homogèniament cobertes de lligant. La temperatura de
la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada en la fórmula de treball.
En el cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la
distribució homogènia, així com que no perdi les seves característiques inicials durant tot el procés de
fabricació.
TRANSPORT DE LA MESCLA
La mescla bituminosa en calent es transportarà en camions de la central de fabricació a la
estenedora. Per a evitar el refredament superficial, s’haurà de protegir durant el transport mitjançant
lones o altres cobertors adequats. En el moment de descarregar-la en la estenedora o en l’equip de
transferència, la seva temperatura no podrà ser inferior a l’especificada en la fórmula de treball.
ESTESA DE LA MESCLA
A menys que la Direcció d’Obra justifiqui una altra directriu, l’estesa començarà per la vora inferior i es
realitzarà per franges longitudinals. L’amplada d’aquestes franges es fixarà de manera que es realitzi el
menor nombre de juntes possible i s’aconsegueixi la major continuïtat de l’estesa, tenint en compte
l’amplada de la secció, l’eventual manteniment de la circulació, les característiques de l’estenedora i
la producció de la central.
En obres sense manteniment de la circulació, per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 o amb
superfícies a estendre en calçades superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), es realitzarà
l’estesa de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb dos (2) o més estenedores
lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. En la resta de casos, després d’haver estès i
compactat una franja s’estendrà la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calenta i en
condicions de ser compactada; en cas contrari, s’executarà una junta longitudinal.
L’estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i
secció transversal indicades en els Plànols del Projecte, amb les toleràncies establertes a l’apartat
d’especificacions de la unitat acabada 6.1.7.
L’estesa es realitzarà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la
producció de la central de fabricació de manera que aquella no es detingui. En cas de detenció, es
comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, en la tremuja de
l’estenedora i sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per al inici de la
compactació; en cas contrari, s’executarà una junta transversal.
On resulti impossible, a judici de la Direcció d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla
bituminosa en calent es podrà posar en obra per altres procediments aprovats per aquella. Per això es
descarregarà fora de la zona en que s’hagi d’estendre i es distribuirà en una capa uniforme i d’un
gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els Plànols del
Projecte, amb les toleràncies establertes en l’apartat d’especificacions de la unitat acabada 6.1.7.2.
COMPACTACIÓ DE LA MESCLA
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La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del
tram de prova; s’haurà de fer a la major temperatura possible, sense rebassar la màxima prescrita a la
fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i es continuarà mentre
la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi
en condicions de ser compactada, fins que s’arribi a la densitat especificada a l’apartat
d’especificacions de la unitat acabada 6.1.7.1.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la capa fins que
l’augment de viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva
forma, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla
baixi de la mínima establerta en la fórmula de treball, encara que s’hagués assolit prèviament la
densitat especificada a l’apartat d’especificacions de la unitat acabada 6.1.7.1.
La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l’estesa de la
mescla bituminosa es realitzés per franges, al compactar una d’elles s’ampliarà la zona de
compactació per a que inclogui al menys quinze centímetres (15 cm) de l’anterior.
Els corrons hauran de portar la seva roda motriu del costat més proper a l’estenedora; els canvis de
direcció es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat.
Els elements de compactació hauran d’estar sempre nets i, si fos precís, humits.

(estudi d’una nova fórmula, correcció parcial de l’assajada, correccions en la central de
fabricació o sistemes d’estesa, etc.)
•

Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, definirà la seva
forma específica d’actuació. En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips, o
incorporar equips suplementaris.

Així mateix, durant l’execució del tram de prova s’analitzarà la correspondència, en el seu cas entre
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ, i altres
mètodes ràpids de control.
No es podrà procedir a la producció sense que la Direcció d’Obra hagi autoritzat el inici en les
condicions acceptades després del tram de proves.
9.1.7.

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

DENSITAT
La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat de referència, obtinguda
segons l’indicat en l’apartat de control d’execució del control de qualitat 6.1.9.3.2.1:
•

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%).

JUNTES TRANSVERSALS I LONGITUDINALS

RASANT, GRUIX I AMPLADA

Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de capes superposades guardin una
separació mínima de cinc metres (5 m) les transversals i quinze centímetres (15 cm) les longitudinals.

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 de Projecte.

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior
al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, a la vora d’aquesta franja es tallarà
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot el seu gruix. Se li aplicarà una
capa uniforme i lleugera de reg d’adherència, segons l’Article 8.2 d’aquest Plec, deixant trencar
l’emulsió suficientment. A continuació, s’escalfarà la junta i s’estendrà la següent franja contra ella.
Les juntes transversals en capes de trànsit es compactaran transversalment, disposant els suports
precisos per als elements de compactació.

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.
REGULARITAT SUPERFICIAL
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, i obtingut d’acord a l’indicat en 6.1.9.4.
haurà de complir els valors de les Taules 6.1.15 o 6.1.16, segons correspongui.
Taula 6.1.15
Índex de Regularitat Internacional (IRI)(dm/hm) per a ferms de nova construcció

9.1.6.

TRAM DE PROVA

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.
A efectes de verificar que la fórmula de treball pugui complir després de la posada en obra, les
prescripcions relatives la textura superficial i al coeficient de fregament transversal, en capes de trànsit
es comprovarà expressament la macrotextura superficial obtinguda, mitjançant el mètode del cercle
de sorra segons la UNE-EN 13036-1, que haurà de complir els valors establerts l’apartat
d’especificacions de la unitat acabada 6.1.7.4.
A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció d’Obra definirà:
•

Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas, es podrà iniciar la fabricació de la
mescla bituminosa. En el segon, el Contractista haurà de proposar les actuacions a seguir
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Taula 6.1.16
Índex de Regularitat Internacional (IRI)(dm/hm) per a ferms rehabilitats estructuralment
Pàg. 46

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

9.1.9.

CONTROL DE QUALITAT.

CONTROL DE PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS
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 aquest Plec. No obstant, 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 Article.
MACROTEXTURA SUPERFICIAL I RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT

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 els següents apartats.

La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de
segregacions.

Control de procedència del lligant hidrocarbonat

Únicament a efectes 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 6.1.17.
Taula 6.1.17

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes a l’apartat 7.1.4 ó a l’apartat
7.2.4 d’aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. En el cas de betums millorats
amb cautxú, el control de procedència es portarà a terme mitjançant un procediment anàleg a
l’indicat en l’apartat 7.2.4 d’aquest Plec, en quant a la documentació que ha d’acompanyar el
betum i el seu contingut.

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) i resistència al

Control de procedència dels àrids

lliscament (NLT-336) de les mescles per a capes de trànsit

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 del que estableixi 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 UNEEN 932-1, i de cada fracció d’elles es determinarà:

(*) Mesurada abans de la posada en servei de la capa.
(**) Mesurada un cop transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa.

9.1.8.

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.
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.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

•

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.

Control de procedència de la pols mineral d’aportació
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, sens perjudici del que estableixi la Direcció
d’Obra.
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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.

•

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:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS

Al menys un (1) cop al dia, o quan es canviï de procedència:

Control de qualitat dels lligants hidrocarbonats

•

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l’apartat 7.1.5 ó 7.2.5
d’aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. Per al control de la qualitat dels
betums millorats amb cautxú es seguirà un procediment anàleg al establert en l’apartat 7.2.5 d’aquest
Plec.

Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència:

CONTROL D’EXECUCIÓ

Control de qualitat dels àrids

Fabricació

S’examinarà la descàrrega a l’abassegament o a l’alimentació de tremuges en fred, rebutjant els
àrids que, a simple vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o mides superiors al
màxim. S’abassegaran a part aquells que presentin alguna anomalia d’aspecte, tal como diferent
coloració, segregació, llastres, plasticitat, etc. i es vigilarà l’alçada dels abassegaments i l’estat dels
seus elements separadors i dels accessos.

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. No obstant, 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 Article.

Amb cada fracció d’àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran els següents assajos:

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:

Amb la mateixa freqüència d’assaig que la indicada en la Taula 6.1.18:

•

Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3.

Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10.

•

Anàlisi granulomètrica de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1.

•

Anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat, segons la UNE-EN 933-1.

•

Segons el que estableixi la Direcció d’Obra, 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.

•

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.

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.

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. No obstant, la Direcció d’Obra, podrà disposar la realització de
comprovacions o assajos addicionals sobre aquestes propietats si ho considera oportú.
Control de qualitat de la pols mineral
En el cas de la pols mineral d’aportació, sobre cada partida que es rebi es realitzaran els següents
assajos:
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En centrals de mescla contínua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids,
detenint-la carregada d’àrids i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida.
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 del que estableixi 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 mesura 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.
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•

Es prendran mostres de la mescla fabricada i es determinarà sobre elles la dosificació de
lligant, segons la 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 6.1.18, corresponent al nivell de control X
definit en l’annex A de la UNEEN 13108-21 i al nivell de conformitat (NFC) determinat pel
mètode del valor mig de quatre (4) resultats definit en aquell mateix annex.

Taula 6.1.18
Freqüència mínima d’assaig per a determinació de granulometria d’àrids extrets i contingut de lligant
(tones/assaig)

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 1269712, i en mescles d’alt mòdul a més la resistència a fatiga, segons l’Annex D de la UNE-EN 12697-24.
Posada en obra
Estesa

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%.

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 la Taula 6.1.11 per al tipus de capa i de mescla que
es tracti.
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. 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.
En el cas de mescles que no disposin de marcats CE, per a les categories de trànsit pesat T00 a T31
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 6.1.5.1 i amb la freqüència d’assaig que s’indica a la Taula 6.1.19:
Resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’assaig de pista de laboratori, segons la UNE-EN
12697-22.
En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons l’Annex C de la
UNE-EN 12697-26.
Taula 6.1.19
Freqüència mínima d’assaig per a assajos addicionals de característiques de la mescla
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Abans d’abocar la mescla de l’element de transport a la tremuja de l’estenedora o a l’equip de
transferència, es comprovarà el seu aspecte i es mesurarà la seva temperatura, així com la
temperatura ambient per a tenir en compte les limitacions que es fixen en l’apartat 6.1.8 d’aquest
Plec.
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 el volum de material que resulti d’aplicar els criteris de l’apartat 6.1.9.4.
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.
Compactació
Es comprovarà la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verificant:
•

Que el nombre i tipus de compactadors són els aprovats.

•

El funcionament dels dispositius de humectació, neteja i protecció.

•

El llast, pes total i, en el seu cas, pressió d’inflat dels compactadors.

•

La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris.
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•

El nombre de passades de cada compactador.

En acabar la compactació, es mesurarà la temperatura en la superfície de la capa.
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 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.

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 en 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 6.1.7.3. 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
6.1.17:
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.

GRUIX
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat en l’apartat 6.1.7.2; 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 6.1.7.2, 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 6.1.7.2, 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 6.1.7.2, 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 6.1.7.2, 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 6.1.7.2, i no existissin problemes d’entollament, s’acceptarà la capa
amb una penalització econòmica del deu per cent (10%).

Per a capes de trànsit:
•

9.1.10. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

Si el gruix mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat a l’apartat 6.1.7.2, 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.

DENSITAT

REGULARITAT SUPERFICIAL

La densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l’especificada en l’apartat 6.1.7.1; 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 els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en
l’apartat 6.1.7.3, es procedirà de la següent manera:
•

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts
en l’apartat 6.1.7.3 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 6.1.7.3 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

Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat 6.1.7.1. 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.
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d’aquests defectes es farà sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per a la
determinació de la regularitat superficial.
Si els resultats de la regularitat superficial de capa de trànsit en trams uniformes i continus, amb
longituds superiors a dos kilòmetres (2 Km) milloren els límits establerts en l’apartat 6.1.7.3, i compleixen
els valors de les Taules 6.1.20.a ó 6.1.20.b segons correspongui, es podrà incrementar l’abonament de
la mescla bituminosa segons l’indicat en l’apartat 6.11.

Taula 6.1.20.a
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)
per a ferms de nova construcció, amb possibilitat d’abonament addicional

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst
en la Taula 6.1.17, es procedirà de la següent manera:
•

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 6.2.17 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 6.1.17 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 6.1.17. 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 6.1.17, 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 6.1.17 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 6.1.17 s’aplicarà una penalització del deu
per cent (10%)

9.1.11. AMIDAMENT I ABONAMENT.
La preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament, ni està inclosa en aquesta unitat
d’obra. El reg d’adherència s’abonarà segons el prescrit en l’Article 10.2 d’aquest Plec.
Taula 6.1.20.b
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)
per a ferms rehabilitats estructuralment, amb possibilitat d’abonament addicional

La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà
per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa
en els Plànols del Projecte, pels gruixos mitjos i densitats mitges deduïdes dels assajos de control de
cada lot. En l’abonament es considerarà inclòs el dels àrids, el procedent de fresat de mescles
bituminoses, si n’hi hagués i el de la pols mineral. No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els
augments de gruix per correcció de minves en capes subjacents.
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones
(t) obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació
mitja de lligant deduïda dels assajos de control de cada lot. En cap cas serà d’abonament l’ús
d’activants o additius al lligant, així com tampoc el lligant residual del material fresat de mescles
bituminoses si n’hi hagués.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

MACROTEXTURA SUPERFICIAL I RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
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 6.1.17. 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.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

9.1.12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
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especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.

•

UNE-EN 1097-8. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-8:
Determinació del coeficient de poliment accelerat.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.

•

UNE-EN 1744-3. Assajos per a determinar les propietats químiques dels àrids. Part-3: Preparació
d’eluats per lixiviació d’àrids.

•

UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació.

•

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.

UNE-EN 12697-1. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescles bituminoses en calent.
Part 1: Contingut de lligant soluble.

•

UNE-EN 12697-2. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 2: Determinació de la granulometria de les partícules.

Normes de referència

•

UNE-EN 12697-6. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 8: Determinació de la densitat aparent de provetes bituminoses pel mètode hidrostàtic.

•

UNE-EN 12697-8. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 8: Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses.

•

UNE-EN 12697-12. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 12: Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa.

•

UNE-EN 12697-22. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a la mescla bituminosa en calent.
Part 22: Assaig de rodadura.

•

UNE-EN 12697-24. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 24: Resistència a la fatiga.

•

UNE-EN 12697-26. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 26: Rigidesa.

•

UNE-EN 12697-30. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 30: Preparació de la mostra mitjançant compactador d’impactes.

•

NLT-330. Càlcul de l’índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.

•

NLT-336. Determinació de la resistència al lliscament amb l’equip de mesura del fregament
transversal.

•

UNE 146130. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i
altres àrees pavimentades.

•

UNE-EN 932-1. Assajos per a determinar les propietats generals dels àrids.Part-1: Mètodes de
mostreig.

•

UNE-EN 933-1. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-1:
Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes de tamisat.

•

UNE-EN 933-2. Assajos per a determinar les propietat geomètriques dels àrids. Part-2:
Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig, mida nominal de les
obertures.

•

UNE-EN 933-3. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-3.
Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.

•

•

UNE-EN 933-5. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part.5:
Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d’àrid gruixut.

UNE-EN 12697-32. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 32: Compactació en laboratori de mescles bituminoses mitjançant compactador vibratori.

•

•

UNE-EN 933-8. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-8: Avaluació
dels fins. Assaig de l’equivalent de sorra.

UNE-EN 12697-33. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 33: Elaboració de provetes amb compactador de placa.

•

UNE-EN 13036-1. Característiques superficials de carreteres i superfícies aeroportuàries. Mètodes

•

UNE-EN 933-9. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-9: Avaluació
del fins. Assaig del blau de metilè.

•

d’assaig. Part 1: Mesura de la profunditat de la macrotextura superficial del paviment
mitjançant el mètode del cercle de sorra.

•

UNE-EN 933-10. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part-10:
Avaluació dels fins. Granulometria dels fíl·lers (tamisat en corrent d’aire).

•

UNE-EN 13108-1. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 1: Formigó asfàltic.

•

UNE-EN 13108-20. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 20: Assajos de tipus.

•

UNE-EN 1097-2. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-2:
Mètodes per a la determinació de la resistència a la fragmentació.

•

UNE-EN 13108-21. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 21: Control de
producció en fàbrica.

•

UNE-EN 1097-3. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-3:
Determinació de la densitat aparent i la porositat.

•

UNE-EN 1097-6. Assajos per a determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part-6:
Determinació de la densitat de partícules i la absorció de l’aigua.
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9.2.

MESCLES BITUMINOSES PER A CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I DISCONTÍNUES

9.2.1.

DEFINICIÓ

Es defineix com a mescla bituminosa en calent per capes de trànsit, drenants i discontínues, aquelles
que els seus materials són la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids (en granulometria contínua
amb baixes proporcions d’àrid fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral 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 obliga a escalfar el lligant i els àrids
(excepte, eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posada en obra s’ha de realitzar a una
temperatura molt superior a l’ambient.

especificacions dels corresponents Articles d’aquest Plec o, en el seu cas, de l’ordre circular OC
21/2007 sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que
incorporen cautxú procedent dels neumàtics fora d’ús (NFU), de l’ordre circular OC 21bis/2009 sobre
betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú procedent de neumàtics fora d´’us
(NFU) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in situ i emmagatzematge a obra, o la
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.
Taula 6.2.1
Tipus de lligant hidrocarbonat a emprar
(Articles 10.1 i 10.2 d’aquest Plec i OC 21/2007)

Les mescles bituminoses drenants són aquelles que per la seva baixa proporció d’àrid fi, presenten un
contingut molt alt de buits interconnectats que li proporcionen característiques drenants. A efectes
d’aplicació d’aquest Article s’utilitzaran en capes de trànsit de quatre a cinc centímetres ( 4 a 5 cm)
de gruix.
Les mescles bituminoses discontinues són aquelles que els seus àrids presenten una discontinuïtat
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors de l’àrid gruixut. A efectes d’aplicació
d’aquest Article, es distingeixen dos tipus de mescles bituminoses discontinues amb dos fusos
granulomètrics amb grandària màxima nominal de vuit i onze mil·límetres ( 8 i 11 mm) cadascun. Amb
cada fus granulomètric es podran fabricar mescles bituminoses discontinues en calent, per a capes de
trànsit de dos a tres centímetres ( 2 a 3 cm) de gruix.
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment 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 que s’utilitzarà.

•

Preparació de la superfície que ha de rebre la mescla.

•

Estesa i compactació de la mescla.

9.2.2.

MATERIALS

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment de l’anterior, s’estarà en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut i de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de
la construcció i de residus de construcció i demolició.
LLIGANT HIDROCARBONAT
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar serà seleccionat en funció de la categoria de trànsit pesat,
definida en la Norma 6.1-IC de Seccions de Ferm o a la Norma 6.3 IC de Rehabilitació de Ferms, entre
els que s’indiquen en la Taula 6.2.1 i, excepte justificació contraria, haurà de complir les
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(*) Per trànsit T2 s’empraran betums modificats en autovies o quan la IMD sigui superior a 5.000 vehicles per dia i carril.
- Es podran emprar també betums modificats amb cautxú que siguin equivalents als betums modificats d’aquesta Taula, sempre
que compleixin les especificacions de l’Article 10.2 d’aquest Plec. En aquest cas, a la denominació del betum s’afegirà una
lletra C majúscula, per indicar que l’agent modificador és cautxú procedent de neumàtics fora d’ús.

En el cas d’utilitzar betums amb addicions no incloses en els Articles 10.1 o 10.2 d’aquest Plec, o en
l’ordre circular OC21/2007, la Direcció d’Obra establirà el tipus d’addició i les especificacions que
hauran de complir, tant el lligant com les mescles bituminoses resultants. La dosificació i la manera de
dispersió de l’addició hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra.
En el cas d’incorporació de productes (fibres, materials elastomèrics, etc) com modificadors de la
reologia de la mescla i per assolir una majoració significativa d’alguna característica referida a la
resistència a la fatiga i a la fissuració, es determinarà la seva proporció, així com la del lligant utilitzat,
de tal manera que, a més a més de proporcionar les propietats addicionals que es pretenguin obtenir
amb aquests productes, es garanteixi un comportament en mescla mínim, semblant al que
s’obtingués d’utilitzar un lligant bituminós dels especificats en l’Article 10.2 d’aquest Plec.
Segons el disposat en l’apartat 2.3.f ) del Pla de neumàtics fora d’us, aprovat per Acord de Consell de
Ministres, de 5 d’Octubre de 2001, en les obres en les que la utilització del producte resultant de la
trituració dels neumàtics utilitzats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests
materials.
ÀRIDS
Característiques generals
Pàg. 53

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

Els àrids a utilitzar en les mescles bituminoses discontínues i en les drenants podran ser naturals o
artificials sempre que compleixin les especificacions recollides en aquest Article.
La Direcció d’Obra podrà exigir propietats o especificacions addicionals quan es vagi a utilitzar àrids
que la seva naturalesa o procedència així ho requereixi.
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades que s’abassegaran
i es manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en fred.
La Direcció d’Obra podrà exigir que abans de passar per l’assecador de la central de fabricació,
l’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions
(inclòs la pols mineral), segons les proporcions fixades per la fórmula de treball, sigui superior a
cinquanta (50), o en el seu cas, de no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau metilè segons
l’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).

Addicionalment, la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN
933-5, haurà de complir el fixat en la Taula 6.2.2.b.
Taula 6.2.2.b
Proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid gruixut
(% en massa)

Els àrids no seran susceptibles a cap tipus de meteorització o alteració física–química apreciable sota
les condicions més desfavorables que, presumiblement, es puguin donar a la zona d’ús. Tampoc
podran donar origen, amb l’aigua, a dissolucions, que puguin causar danys a estructures o altres
capes del ferm, o contaminar corrents d’aigua.
La Direcció d’Obra haurà de fixar els assajos per determinar la inalterabilitat del material. Si es
considera convenient, per caracteritzar els components solubles dels àrids de qualsevol tipus, naturals
o artificials, que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als
elements de construcció situats en les seves proximitats s’emprarà la UNE-EN 1744-3.
Àrid gruixut

Forma de l’àrid gruixut (Índex de llastres)
L’índex de llastres de les diferents fraccions de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3, haurà de complir
el fixat en la Taula 6.2.3.
Taula 6.2.3
Índex de llastres de l’àrid gruixut

Definició de l’àrid gruixut
Es defineix com àrid gruixut la part de l’àrid total retinguda en el tamís 2 de la UNE-EN 933-2.
Procedència de l’àrid gruixut
Cap mida de l’àrid gruixut a utilitzar en mescles discontínues i drenants per categories de trànsit pesat
T00 i T0 es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de pedreres de
naturalesa calcària.
Per les categories de trànsit pesat T1 a T31, en el cas 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.
Angulositat de l’àrid gruixut (Percentatge de cares de fractura)
La proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà
de complir el fixat en la Taula 6.2.2.a.

Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut (Coeficient de Los Àngeles)
El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de complir el fixat a la
Taula 6.2.4.
Taula 6.2.4
Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut

Taula 6.2.2.a
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l’àrid gruixut
(% en massa)
(*) Designació segons la UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7.Veure apartat 6.2.3
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Resistència al poliment de l’àrid gruixut (Coeficient de poliment accelerat)

Resistència a la fragmentació de l’àrid fi

El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a emprar en capes de trànsit, segons la UNE-EN1097-8, haurà de complir el fixat en la Taula 6.2.5.

El material que es trituri per obtenir l’àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid gruixut en
l’apartat sobre el coeficient de Los Àngeles.
Es podrà emprar àrid fi d’altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’adhesivitat,
però en qualsevol cas procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de Los Àngeles inferior a vint-i-cinc (25).
Pols mineral

Taula 6.2.5
Coeficient de poliment accelerat de l’àrid

Definició de la pols mineral
Es defineix com a pols mineral la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
Procedència de la pols mineral
La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d’ells per extracció en la central de fabricació, o
bé es podrà aportar a la mescla per separat d’aquells, com un producte comercial o especialment
preparat.

Neteja de l’àrid gruixut (Contingut d’impureses)
L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries
estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que
passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.

La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el fixat en la Taula
6.2.6.
Taula 6.2.6
Proporció de pols mineral d’aportació
(% en massa de la resta de pols mineral, exclòs el inevitablement adherit als àrids)

Addicionalment, la Direcció d’Obra, podrà especificar que el contingut d’impureses de l’àrid gruixut,
segons l’annex C de la UNE 146130, sigui inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.
En el cas de que no es compleixin les prescripcions establertes respecte a la neteja de l’àrid gruixut, la
Direcció d’Obra, podrà exigir la seva neteja per rentat, aspiració o altres mètodes prèviament
aprovats, i una nova comprovació.
Àrid fi
Definició de l’àrid fi
Es defineix com àrid fi la part de l’àrid total garbellada pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm
de la UNEEN 933-2.
Procedència de l’àrid fi
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.
Únicament en mescles tipus BBTM A i per a categories de trànsit pesat T3,T4 i vorals, es podrà emprar
sorra natural, no triturada, i en aquest cas, la Direcció d’Obra haurà d’assenyalar la proporció màxima
de sorra natural, no triturada, a emprar en la mescla, la qual no serà superior al deu per cent (10%) de
la massa total de l’àrid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat utilitzat en la
mescla.

La pols mineral que quedi inevitablement adherida als àrids, després del seu pas per l’assecador, en
cap cas podrà rebassar el dos per cent (2%) de la massa de la mescla. Només si s’assegurés que la
pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, la Direcció d’Obra
podrà modificar la proporció mínima d’aquesta.
Granulometria de la pols mineral
La granulometria de la pols mineral es determinarà segons la UNE-EN-933-10. El cent per cent (100%)
dels resultats d’anàlisis granulomètriques hauran de quedar dins del fus granulomètric general definit
en la Taula 6.2.7.
Addicionalment, el noranta per cent (90%) dels resultats d’anàlisis granulomètriques basades en els
últims vint (20) valors obtinguts, hauran de quedar inclosos dins d’un fus granulomètric més estret,
l’ample del qual en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%)
Taula 6.2.7
Especificacions per a la granulometria de la pols mineral

Neteja de l’àrid fi
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.
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La designació de les mescles bituminoses drenants es farà segons la nomenclatura establerta en la
UNE-EN 13108-7. seguint el següent esquema:

On:
PA

Indica que la mescla bituminosa es drenant.

Finor i activitat de la pols mineral

D

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).

És la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar entre un
norantai un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid.

Lligant S’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat.

ADDITIUS
La Direcció d’Obra fixarà els additius que es puguin utilitzar, establint les especificacions que tindran
que complir tant l’additiu com les mescles bituminoses resultants. El mètode d’incorporació, que haurà
d’assegurar una dosificació i dispersió homogènies de l’additiu, serà aprovat per la Direcció d’Obra.

9.2.3.

La granulometria de l’àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral),
segons el tipus de mescla, haurà d’estar compresa dins d’algun dels fusos fixats a la Taula 6.2.9.
L’anàlisi granulomètrica es farà segons la UNE-EN 933-1.
Taula 6.2.9
Fusos granulomètrics. Garbellat acumulat (% en massa)

TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA

La designació de les mescles bituminoses discontinues es farà segons la nomenclatura establerta en la
UNE-EN 13108-2, seguint el següent esquema:

On:
BBTM

Indica que la mescla bituminosa és de tipus discontinu.

D

És la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar entre un
noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l’àrid.

Classe Indica si la classe és A,B,C,o D
Lligant S’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat.
A efectes d’aquest Plec, les mescles bituminoses discontínues a emprar són les que s’indiquen a la
Taula 6.2.8.

(*) La fracció de l’àrid que passa pel tamís 4mm de la UNE-EN 933-2 i es retinguda pel tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2, serà
inferior al vuit
per cent (8%).
(**) S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta Taula.

La composició i dotació de la mescla haurà de complir allò indicat en la Taula 6.2.10.
Taula 6.2.8
Tipus de mescles discontínues a emprar

(*) S’ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d’aquesta Taula.
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Taula 6.2.10
Tipus, composició i dotació de la mescla.

El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d’àrid que
exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas, no serà inferior a tres (3).
En centrals de mescla contínua amb tambor assecador–mesclador, el sistema de dosificació serà
ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids, i tindrà en compte la humitat d’aquests per
corregir la dosificació en funció d’ella; en la resta de tipus de centrals per la fabricació de mescles per
a les categories de trànsit pesat T00 a T2 també serà preceptiu disposar de sistemes ponderals de
dosificació en fred.
La central tindrà sistemes separats d’emmagatzematge i dosificació de la pols mineral recuperada i
d’aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits de
la humitat.
Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador, estaran proveïdes d’un sistema de
classificació dels àrids en calent, de capacitat conforme amb la seva producció, en un nombre de
fraccions no inferior a tres (3) i de sitges per emmagatzemar-los.

(*) Incloses les toleràncies especificades en l’apartat 6.2.9.3.1. Es tindran en compte les correccions per pes específic i absorció
dels àrids, si són necessàries.

En cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta-cinc centèsimes de gram per
centímetre cúbic (2.65 g/cm3), els continguts mínims de lligant de la Taula 6.2.10 s’hauran de corregir
multiplicant pel factor:

,

Les centrals de mescla discontínua estaran proveïdes en qualsevol circumstància de dosificadors
ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, quina precisió serà superior al mig per cent
(± 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, quina precisió serà
superior al tres per mil (± 0,3%).
Si es preveu la incorporació d’additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb
homogeneïtat i precisió suficient, a judici de la Direcció d’Obra.
Si la central estigués dotada de tremuges d’emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de
garantir que en les quaranta vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material abassegat no ha
perdut cap de les seves característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del
lligant.

on ρd és la densitat de les partícules d’àrid.

ELEMENTS DE TRANSPORT

Excepte justificació contrària, la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i
lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral)
determinada en la fórmula de treball, segons el tipus de mescla, haurà d’estar compresa en els
següents intervals:

Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà, per evitar que la
mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte de composició i dotació que hauran de ser
aprovades per la Direcció d’Obra.
La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant l’abocament en l’estenedora, el camió
només la toqui a través dels rodets previstos a l’efecte.

•

Entre dotze i setze dècimes (1,2 a 1,6) per les mescles tipus BBTM A.

•

Entre deu i dotze dècimes (1,0 i 1,2) per les mescles tipus BBTM B.

•

Entre nou i onze dècimes (0,9 i 1,1) per les mescles tipus PA.

Els camions hauran d’estar sempre proveïts d’una lona o cobertor adequat per protegir la mescla
bituminosa durant el seu transport.

EQUIP NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

EQUIP D’ESTESA

9.2.4.

S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de
transport referent als equips utilitzats, en l’execució de les obres.
CENTRAL DE FABRICACIÓ
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici del establert en les UNE-EN 13108-2 i UNE-EN
13108-7, pel marcat CE. No obstant, la Direcció d’Obra podrà establir prescripcions addicionals,
especialment en el cas de no ser obligatori o no disposar de marcat CE.
Les mescles bituminoses en calent, es fabricaran mitjançant centrals capaces de manegar,
simultàniament en fred, el nombre de fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Les estenedores seran autopropulsades i estaran dotades dels dispositius necessaris per estendre la
mescla bituminosa en calent amb la configuració desitjada i un mínim de precompactació, que
haurà de ser fixada per la Direcció d’Obra. La capacitat dels seus elements, així com la seva
potència, seran adequades al treball a realitzar.
L’estenedora haurà d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’un element calefactor
per l’execució de la junta longitudinal.
Per l’estesa de mescles bituminoses, en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a
deu mil (10.000) vehicles/dia o quan l’estesa de l’aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats
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(70.000 m²), en les categories de trànsit pesat T00 a T2, les estenedores estaran proveïdes d’un sistema
de reg d’adherència incorporat al mateix que garanteixi una dotació contínua i uniforme.

•

Dosificació, en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’àrid
total amb aproximació de l’u per mil (0,1%).

Es comprovarà, en el seu cas, que els ajustaments de l’enrasador i de la mestra s’atenen a les
toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajustaments no han estat afectats
pel desgast o altres causes.

•

Identificació i dosificació de lligant hidrocarbonat referit a la massa total de la mescla, 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 arribar en les mescles bituminoses tipus BBTM A, i el contingut de buits en les
mescles bituminoses tipus BBTM B i drenants.

Per les categories de trànsit pet T00 a T31 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta
mil metres quadrats (70.000 m²), serà preceptiu disposar, davant 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.
L’amplada estesa i compactada serà sempre igual o superior a la teòrica, i comprendrà les amplades
teòriques de la calçada o vorals més els sobreamples mínims fixats en els Plànols.

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
(15 ºC).

•

Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques dels compactadors seran aprovades per la
Direcció d’Obra, i hauran de ser les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i
homogènia de la mescla en tot el seu gruix, sense produir trencaments de l’àrid, ni enrotllaments de la
mescla a la temperatura de compactació.

La temperatura de mescla es fixarà dintre del rang corresponent a una viscositat del betum de
dos-cents cinquanta a quatre-cents cinquanta centistokes (250-450 cSt) en el cas de les
mescles bituminoses discontínues amb betums asfàltics, de quatre-cents a set-cents centistokes
(400-700 cSt), en el cas de mescles bituminoses drenants amb betums asfàltics, i dins del rang
recomanat pel fabricant, en el cas de mescles amb betums modificats amb polímers o amb
betums millorats amb cautxú.

•

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la
sortida de l’estenedora, que en cap cas serà inferior a cent trenta-cinc graus Celsius (135 ºC).

En zones poc accessibles pels compactadors es podran utilitzar planxes o corrons vibrants de
característiques apropiades per aconseguir en aquestes zones un acabament superficial i compacitat
semblant a la resta de l’obra.

•

La temperatura mínima de la mescla al començar i acabar la compactació.

•

En el cas de que s’utilitzin addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva
forma d’incorporació i temps de mescla.

Si a l’estenedora es poden acoblar elements per augmentar la seva amplada, aquests hauran de
quedar perfectament alineats amb els d’aquella i aconseguir una mescla contínua i uniforme.
EQUIP DE COMPACTACIÓ
S’utilitzaran preferentment compactadors de corrons metàl·lics que hauran de ser autopropulsats, tenir
inversors de sentit de marxa d’acció suau, i estar dotats de dispositius per la neteja de les seves llantes
durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. Les llantes metàl·liques dels
compactadors no presentaran solcs ni irregularitats.

9.2.5.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL
Principis generals
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 com 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 22; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2;
0,500 i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la
Taula 6.2.9, expressada en percentatge de l’àrid total amb una aproximació de l’u per cent
(1%), amb excepció del tamís 0,063, que s’expressarà amb aproximació de l’u per mil (0,1%).

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no serà superior a cent vuitanta graus
Celsius (180ºC), excepte en centrals de tambor assecador–mesclador, en les que no s’excedirà dels
cent seixanta-cinc graus Celsius (165 ºC). Per a les mescles discontinues tipus BBTM B i per a les mescles
drenants, aquesta temperatura màxima s’haurà de disminuir en deu graus Celsius (10 ºC) per evitar
possibles escolaments del lligant. En tots el casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del
mesclador serà aprovada per la Direcció d’Obra de forma que la temperatura de la mescla en la
descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat.
La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà tenint en compte els materials
disponibles, l’experiència obtinguda en casos semblants i seguint els criteris establerts en els apartats
6.2.5.1.2 a 6.2.5.1.6.
Per tot tipus de mescla, en el cas de categories de trànsit pesat T00 a T2, 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 6.2.9.3.
La fórmula de treball de la mescla bituminosa haurà d’assegurar el compliment de les característiques
de la unitat acabada pel que fa a la macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons
l’indicat en l’apartat 6.2.7.4.
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Si la marxa de les obres ho aconsella, la Direcció d’Obra podrà exigir la correcció de la fórmula de
treball, que es justificarà mitjançant assajos. S’estudiarà i aprovarà una nova fórmula si varia la
procedència d’algun dels components o si, durant la seva producció, es rebassen les toleràncies
granulomètriques establertes en l’apartat 6.2.9.3.1.

immersió, realitzat a quinze graus Celsius (15 ºC) segons la UNE-EN 12697-12, tindrà un valor mínim del
noranta per cent (90%) per mescles discontínues i del vuitanta-cinc per cent (85%) per mescles
drenants. Les provetes es compactaran segons la UNE-EN 12697-30 aplicant cinquanta (50) cops per
cara.

Contingut de buits

Es podrà millorar l’adhesivitat entre l’àrid i el lligant hidrocarbonat mitjançant activants directament
incorporats al lligant. En tot cas, la dotació mínima de lligant hidrocarbonat no serà inferior a la
indicada a la Taula 6.2.10.

El contingut de buits en mescla, determinat segons el mètode d’assaig de la UNE-EN 12697-8 indicat en
l’annex B de la UNE-EN 13108-20, complirà els valors mínims fixats en la Taula 6.2.11. Per a la realització
de l’assaig s’utilitzaran provetes compactades segons la UNE-EN.12697-30, aplicant cinquanta (50)
cops per cara.
Taula 6.2.11
Contingut de buits en mescla (UNE-EN 12697-8)
en provetes segons la UNE-EN 12697-30 (50 cops per cara)

Pèrdua de partícules
En mescles drenants, la pèrdua de partícules a vint-i-cinc graus Celsius (25º) segons la UNE-EN 12697-17,
en provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30 amb cinquanta (50) cops per cara, no haurà de
rebassar el vint per cent (20%) en massa per a les categories de trànsit pesat T00 a T2 i el vint-i-cinc per
cent (25%) en massa per la resta dels casos.
Escolament del lligant
Per les mescles drenants, s’haurà de comprovar que es no produeixi escolament del lligant, realitzant
l’assaig segons la UNE-EN 12697-18. La Direcció d’Obra, podrà exigir també la comprovació sobre
l’escolament del lligant per les mescles discontínues tipus BBTM B.
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT

Resistència a la deformació permanent
En mescles discontínues la Direcció d’Obra podrà exigir que la resistència a deformacions plàstiques
determinada mitjançant l’assaig de pista de laboratori, compleixi allò establert en la Taula 6.2.12.
Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, utilitzant el dispositiu petit, el procediment B en aire, a
una temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC) i amb una durada de deu mil (10.000) cicles. Les
provetes es prepararan mitjançant compactador de placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons
la UNE-EN 12697-33, amb una densitat superior al noranta vuit per cent (98 %) de la obtinguda amb
provetes cilíndriques preparades segons la UNE-EN-12697-30 aplicant cinquanta (50) cops per cara.

Taula 6.2.12
Pendent mitja de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles
segons la UNE-EN 12697-22 (mm per a 10³ cicles de càrrega)

Es comprovarà la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’hagi d’estendre la
mescla bituminosa en calent. La Direcció d’Obra indicarà les mesures encaminades a restablir una
regularitat superficial acceptable abans de procedir a l’estesa de la mescla i, en el seu cas, a reparar
les zones amb algun tipus de deteriorament.
La superfície existent, haurà de complir l’indicat en les taules 6.1.15 ó 6.1.16; si està constituïda per un
paviment heterogeni a més a més s’hauran d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions de la Direcció d’Obra.
Sobre la superfície d’assentament s’executarà un reg d’adherència, segons l’Article 11.2 d’aquest
Plec, tenint especial cura de que aquest reg no es degradi abans de l’estesa de la mescla.
Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no quedin restes d’aigua a la superfície; així mateix, si ha transcorregut molt de temps des de
la seva aplicació, es comprovarà que la seva capacitat d’unió amb la mescla bituminosa no ha
disminuït de manera perjudicial; en cas contrari, la Direcció d’Obra podrà ordenar l’execució d’un reg
d’adherència addicional.
APROVISIONAMENT D’ÀRIDS
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades que s’abassegaran
i manegaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges en fred. Cada fracció serà
suficientment homogènia i es podrà abassegar i manegar sense perill de segregació. El nombre mínim
de fraccions serà de tres (3).

Sensibilitat a l’aigua
En qualsevol circumstància es comprovarà l’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 la
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Cada fracció de l’àrid s’abassegarà separada de les demés per evitar contaminacions entre elles. Si
els abassegaments es disposen sobre el terreny natural no s’utilitzaran els seus quinze centímetres (15
cm) inferiors, a no ser que es pavimenti aquell. Els abassegaments es construiran per capes de gruix no
superior a un metre i mig (1,5 m) i no per piles còniques. Les càrregues del material es col·locaran
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació.
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Quan es detectin anomalies en la producció dels àrids, s’abassegaran per separat fins confirmar la
seva acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s’aplicarà quan estigui pendent d’autorització el canvi
de procedència d’un àrid.
En el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a cinc mil metres cúbics (5.000 m³) , abans de
començar la fabricació s’haurà d’haver abassegat la totalitat dels àrids. En un altre cas, el volum
mínim a exigir serà el trenta per cent (30%) o el corresponent a un (1) mes de producció màxima de
l’equip de fabricació.
FABRICACIÓ DE LA MESCLA
El disposat en aquest apartat s’entendrà sense perjudici de l’establert en les UNE-EN 13108-2 i UNE-EN
13108-7 per al marcat CE. No obstant, la Direcció d’Obra, podrà establir prescripcions addicionals,
especialment en el supòsit de no ser obligatori o no disposar del marcat CE.
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut
estigui sempre comprés entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense
vessar.
A la descàrrega del mesclador totes les grandàries de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes
a la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de lligant. La temperatura de
la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la fórmula de treball.
En el cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la
distribució homogènia, així com que no perdi les característiques previstes durant tot el procés de
fabricació.
TRANSPORT DE LA MESCLA
La mescla bituminosa es transportarà en camions des de la central de fabricació a l’estenedora. Per
evitar el seu refredament superficial, s’haurà de protegir durant el transport mitjançant lones o altres
cobertors adequats. En el moment de descarregar-la a l’estenedora o a l’equip de transferència, la
seva temperatura no podrà ser inferior a l’especificada en la fórmula de treball.
ESTESA DE LA MESCLA
A menys que la Direcció d’Obra justifiqui una altra directriu, l’estesa començarà per la vora inferior i es
realitzarà per franges longitudinals. L’amplada d’aquestes franges es fixarà de manera que es realitzi el
menor nombre de juntes possibles i s’aconsegueixi la major continuïtat de l’estesa, tenint en compte
l’amplada de la secció, l’eventual manteniment de la circulació, les característiques de l’estenedora i
la producció de la central.
En obres sense manteniment de la circulació, per les categories de trànsit pesat T00 a T2 o amb
superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m²) es realitzarà
l’estesa a ample complert, treballant si fos necessari amb dues (2) o més estenedores lleugerament
desfasades, evitant juntes longitudinals.
En els demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’estendrà la següent mentre la
vora de la primera es trobi encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari,
s’executarà una junta longitudinal.
En capes de trànsit amb mescles bituminoses drenants s’evitaran sempre les juntes longitudinals.
Únicament per les categories de trànsit pesat T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui
possible tallar el trànsit, aquestes juntes hauran de coincidir amb un carener del paviment.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

La mescla bituminosa s’estendrà sempre en una sola tongada. L’estenedora es regularà de forma que
la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un
gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els Plànols
del Projecte, amb les toleràncies establertes en l’apartat 6.2.7.2.
L’estesa es realitzarà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la
producció de la central de fabricació, de manera que aquella no es detingui. En cas de parada, es
comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, en la tremuja de
l’estenedora i sota d’aquesta, no baixa de la prescrita en la fórmula de treball per al inici de la
compactació; en cas contrari s’executarà una junta transversal.
On no sigui possible, a judici de la Direcció d’Obra, la utilització de màquines estenedores, la posada
en obra de la mescla bituminosa podrà realitzar-se per altres procediments aprovats per aquella. Per
això es descarregarà fora de la zona en la que es vagi a estendre i es distribuirà en una capa uniforme
i d’un gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades en els
Plànols del Projecte, amb les toleràncies establertes en l’apartat 6.2.7.2.
COMPACTACIÓ DE LA MESCLA
La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra en funció dels resultats del
tram de prova, encara que el nombre de passades del compactador, sense vibració, serà sempre
superior a sis (6); s’haurà de fer a la major temperatura possible, sense rebassar la màxima prescrita en
la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa, i es continuarà,
mentre la temperatura de la mescla no sigui inferior a la mínima prescrita en la fórmula de treball i la
mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la capa fins que
l’augment de viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva
forma, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla
baixi a la mínima establerta en la fórmula de treball, encara que s’hagués assolit prèviament la
densitat especificada a l’apartat 6.2.7.1.
La compactació es realitzarà longitudinalment de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la
mescla bituminosa es realitza per franges, al compactar una d’elles s’ampliarà la zona de
compactació per a que inclogui al menys quinze (15 cm) de l’anterior.
Els corrons hauran de portar la seva roda motriu del costat més proper a l’estenedora; els canvis de
direcció es realitzaran sobre mescla ja compactada, i els canvis de sentit s’efectuaran amb suavitat.
Els elements de compactació hauran d’estar sempre nets i, si fos precís, humits.
JUNTES TRANSVERSALS I LONGITUDINALS
Quan amb anterioritat a l’estesa de la mescla en capa de petit gruix s’executi una altra capa
asfàltica, es procurarà que les juntes transversals de la capa superposada tinguin una separació
mínima de cinc metres (5 m) i de quinze centímetres (15 cm) per les longitudinals.
A l’estendre franges longitudinals contigües, quan la temperatura de l’estesa en primer lloc no sigui
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja es
tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície planta i vertical en tot el seu gruix. A
continuació s’escalfarà la junta i s’estendrà la següent franja contra ella.
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Les juntes transversals de la mescla en capa de petit gruix es compactaran transversalment, disposant
els suports necessaris pel corró i es distanciaran en més de cinc metres (5m) les juntes transversals de
franges d’estesa adjacents.
9.2.6.

TRAM DE PROVA

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 comprovar la fórmula de treball, la forma
d’actuació dels equips d’estesa i compactació i, especialment, el pla de compactació.
A efectes de verificar que la fórmula de treball pot complir després de la posada en obra, les
prescripcions relatives a la textura superficial i al coeficient de fregament transversal, es comprovarà
expressament la macrotextura superficial obtinguda, mitjançant el mètode del cercle de sorra segons
la UNE-EN 13036-1, que haurà de complir els valors establerts en 6.2.7.4.
La Direcció d’Obra, determinarà si és acceptable la seva realització com part integrant de l’obra en
construcció.
Es prendran mostres de la mescla bituminosa, que s’assajaran per determinar la seva conformitat amb
les condicions especificades i s’extrauran testimonis. A la vista dels resultats obtinguts, la Direcció
d’Obra decidirà:
•

Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas, es podrà iniciar la fabricació de la
mescla bituminosa. En el segon, el Contractista haurà de proposar les actuacions a seguir
(estudi d’una nova fórmula, correcció parcial de l’assajada, correccions en la central de
fabricació o sistemes d’estès, etc).

•

Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, definirà la seva
forma específica d’actuació. En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips, o
incorporar equips suplementaris.

Així mateix, durant l’execució del tram de prova s’analitzarà la correspondència entre els mètodes de
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts, i altres mètodes
ràpids de control. També s’estudiaran l’equip i el mètode de realització de juntes, així com la relació
entre la dotació mitja de la mescla i el gruix de la capa aplicada amb la que s’arribi a una densitat
superior a l’especificada.
En el cas de mescles tipus BBTM B amb gruix superior a dos centímetres i mig (2,5 cm) i de mescles
drenants, s’analitzarà, a més a més, la correspondència entre el contingut de buits en mescla i la
permeabilitat de la capa segons la NLT-327.

9.2.7.

En el cas de mescles tipus BBTM B, amb gruixos inferiors a dos centímetres i mig (2,5 cm) com forma
simplificada de determinar la compacitat assolida a la unitat d’obra acabada, es podrà utilitzar la
relació obtinguda en el preceptiu tram d’assaig entre la dotació mitja de la mescla i el gruix de la
capa.
En les mescles drenants, el percentatge de buits de la mescla, no podrà diferir en més de dos (±2)
punts percentuals del obtingut com percentatge de referència segons l’indicat en 6.2.9.3.2.1.
RASANT, GRUIX I AMPLADA
La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 mm) i el gruix
de la capa no haurà de ser inferior, al cent per cent (100%) del previst en la secció–tipus dels Plànols
del Projecte.
En tots els sermiperfis es comprovarà l’amplada d’estesa, que en cap cas serà inferior a la teòrica
deduïda de la secció tipus dels Plànols del Projecte.
REGULARITAT SUPERFICIAL
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330 i obtingut d’acord a l’indicat en 6.2.9.4
haurà de complir els valors de les Taules 6.2.13 o 6.2.14, segons correspongui.
Taula 6.2.13
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)
per a ferms de nova construcció

Taula 6.2.14
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)
per a ferms rehabilitats estructuralment

ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

DENSITAT
En el cas de mescles tipus BBTM A, la densitat assolida haurà de ser superior al noranta vuit per cent
(98%) de la densitat de referència obtinguda, segons l’indicat en 6.2.9.3.2.1.
En el cas de mescles tipus BBTM B, amb gruixos iguals o superiors a dos centímetres i mig (2,5 cm) el
percentatge de buits en mescla no podrà diferir en més de dos (± 2) punts percentuals del obtingut
com percentatge de referència segons lo indicat en 6.2.9.3.2.1.
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MACROTEXTURA SUPERFICIAL I RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
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La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de
segregacions.
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, hauran de complir els límits establerts en la
Taula 6.2.15.

Taula 6.2.15
Macrotextura superficial (UNE-EN-13036-1)
i resistència al lliscament (NLT-336) de les mescles

(*) Mesurada abans de la posada en servei de la capa.
(**) Mesura una vegada transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa.

9.2.8.

LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà la posada en obra de la mescla
bituminosa en calent:
•

•

Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a vuit graus Celsius (8 ºC) amb tendència
a disminuir. Amb vent intens, després de gelades, i especialment sobre taulers de ponts i
estructures, la Direcció d’Obra podrà augmentar el valor mínim de la temperatura.
Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques.

Es podrà obrir a la circulació la capa executada tan aviat com arribi a una temperatura de seixanta
graus Celsius (60 ºC), evitant les parades i canvis de direcció sobre la mescla recent estesa fins que
aquesta arribi a la temperatura ambient.
9.2.9.

CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS
En el cas de productes de hagin de tenir el marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, pel 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
aquest Plec. No obstant, 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 Article.
En el cas de productes que no disposin de marcat CE, s’hauran de portar a terme obligatòriament els
assajos pel control de procedència que s’indiquen en els apartats següents.
Control de procedència del lligant hidrocarbonat
El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes a l’apartat 7.1.4 o a l’apartat
7.2.4 d’aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. En el cas de betums millorats
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amb cautxú, el control de procedència es portarà a terme mitjançant un procediment anàleg a
l’indicat a l’apartat 7.2.4 d’aquest Plec, en quant a la documentació que ha d’acompanyar al betum
i el seu contingut.
Control de procedència dels àrids
Si els àrids a utilitzar disposen de marcat CE, els criteris descrits a continuació per realitzar el control de
procedència dels àrids no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que s’estableixi 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 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, 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
l’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.

Control de procedència de la pols mineral d’aportació
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcat CE, els criteris descrits a continuació per realitzar el
control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi 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 qualsevol volum de producció previst, s’agafaran 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.
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS
Control de qualitat dels lligants hidrocarbonats
El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l’apartat 7.1.5 o 7.2.5
d’aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar. Pel control de qualitat dels betums
millorats amb cautxú es seguirà un procediment anàleg a l’establert en l’apartat 7.2.5 d’aquest Plec.
Control de qualitat dels àrids
S’examinarà la descàrrega a l’abassegament o alimentació de tremuges en fred, rebutjant els àrids
que, a simple vista, presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o mides superiors al màxim.
S’abassegaran apart aquells que presentin alguna anomalia d’aspecte, tal com diferent coloració,
segregació, llastres, plasticitat, etc, i es vigilarà l’alçada dels abassegaments i l’estat dels seus
elements separadors i dels accessos.
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Amb cada fracció d’àrid que es produeixi o es rebi, es realitzaran els següents assajos:
Amb la mateixa freqüència que la indicada en la Taula 6.2.16:
•

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.

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, 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.

Pels àrids que tinguin marcat CE, la comprovació d’aquestes quatre últimes propietats dels àrids es
podrà portar a terme mitjançant la verificació documental dels valors declarats en els documents que
acompanyen al marcat CE.
No obstant, la Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals
sobre aquestes propietats si ho considera oportú.

S’agafaran diàriament un mínim de dues (2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, una pel matí i altre 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.

En centrals de mescla contínua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids,
detenint-la carregada d’àrids i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida.
Es prendrà diàriament al menys una (1) mostra de 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. Al
menys 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 del que estableixi 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 mesura de la seva temperatura. Es rebutjaran totes les
mescles segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles
embolicades de forma no homogènia; en centrals que el tambor no sigui a la vegada
mesclador, també les mescles que presentin indicis d’humitat; i a la resta de centrals, les
mescles on la seva humitat sigui superior a l’u per cent (1%) en massa del total. En aquests
casos 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 la UNE-EN 12697-1 i la granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 12697-2,
amb la freqüència d’assaig indicada a la Taula 6.2.16, corresponent al nivell de control X
definit a l’annex A de la UNE-EN 13108-21 i al nivell de conformitat (NCF) determinat pel
mètode del valor mig de quatre (4) resultats definit en aquell mateix annex.

Control de qualitat de la pols mineral
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:
•

Taula 6.2.16
Freqüència mínima d’assaig per a determinació de granulometria d’àrids extrets i contingut de lligant
(tones/assaig)

Anàlisi granulomètric de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10.

CONTROL D’EXECUCIÓ
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. No obstant, la Direcció d’Obra podrà
disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que consideri oportuns, amb l’objecte
d’assegurar determinades propietats especifiques establertes en aquest Article.
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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%.
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•

Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 de la UNE-EN-933-2: ± 2%.

•

Tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.

La tolerància admissible, en més o menys, respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la
fórmula de treball, serà del tres per mil ( ± 0,3%) en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la
pols mineral), sense baixar del mínim especificat en la Taula 6.2.10.
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 compleixin les
especificacions establertes. No obstant, la Direcció d’Obra podrà disposar la realització de les
comprovacions o dels assajos addicionals que consideri oportuns. En aquest supòsit, s’haurà de seguir
amb l’indicat en els paràgrafs següents.
En el cas de mescles que no disposin de marcat CE, per les categories de trànsit pesat T00 a T31
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
6.2.5.1. i amb la freqüència d’assaig que s’indica a la Taula 6.2.17:
En mescles discontínues, segons el que estableixi la Direcció d’Obra, resistència a les deformacions
plàstiques mitjançant l’assaig de pista de laboratori segons la UNE-EN 12697-22 i en les de tipus BBTM B,
a més a més, escolament del lligant, segons la UNE-EN 12697-18.
En mescles drenants, pèrdua de partícules, segons la UNE-EN 12697-17 i escolament del lligant, segons
la UNE-EN 12697-18.
Taula 6.2.17
Freqüència mínima d’assaig per a assajos addicionals de característiques de la mescla

En el cas de mescles discontínues tipus BBTM A, per 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.
En el cas de mescles discontinues tipus BBTM B i de mescles drenants, per cadascun dels lots, es
determinarà el percentatge de buits de referència per la compactació, definit pel valor mig dels últims
quatre (4) valors de contingut de buits obtinguts en les provetes esmentades anteriorment.
A judici de la Direcció d’Obra es podran portar a terme sobre alguna 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.
Compactació
Es comprovarà la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació verificant:
•

Que el nombre i tipus de compactadors són els aprovats.

•

El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció.

•

El llast i pes total dels compactadors.

•

El nombre de passades de cada compactador.

En mescles tipus BBTM B i en mescles drenants, es comprovarà amb la freqüència que sigui precisa la
permeabilitat de la capa durant la seva compactació, segons la NLT-327.
En acabar la compactació es mesurarà la temperatura en la superfície de la capa.
CONTROL DE RECEPCIÓ DE LA UNITAT ACABADA
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o es rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres
(3) criteris següents:

Quan es canviï el subministrament o la procedència, o quan la Direcció d’Obra ho consideri oportú
per assegurar alguna característica relacionada amb la adhesivitat i cohesió de la mescla, es
determinarà la resistència conservada a tracció indirecta després de immersió, segons la UNE-EN
12697-12.
Posada en obra
Estesa
Abans d’abocar la mescla de l’element de transport a la tremuja de l’estenedora o a l’equip de
transferència, es comprovarà el seu aspecte i es mesurarà la seva temperatura, així com la
temperatura ambient per tenir en compte les limitacions que es fixen en l’apartat 6.2.8 d’aquest Plec.
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-EN12697-30 aplicant cinquanta (50) cops per cara. Sobre aquestes provetes es
determinarà el contingut de buits, segons la UNE-EN 12697-8, i la densitat aparent, segons UNE-EN
12697-6 amb el mètode d’assaig indicat a l’annex B de la UNE-EN 13108-20.

•

Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

•

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m²) de calçada.

•

La fracció construïda diàriament.

En el cas de les mescles tipus BBTM A s’extrauran testimonis en punts aleatòriament escollits, en nombre
no inferior a cinc (5) i es determinarà la densitat aparent de la proveta i el gruix de la capa.
En mescles tipus BBTM B, amb gruixos iguals o superiors a dos centímetres i mig (2,5 cm), s’extrauran
testimonis en punts aleatòriament escollits, en nombre no inferior a cinc (5) i es determinarà la seva
densitat i percentatge de buits.
En el cas de les mescles tipus BBTM B, amb gruixos inferiors a dos centímetres i mig (2,5 cm) es
comprovarà la dotació mitja de mescla per divisió de la massa total dels materials corresponents a
cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i després de carregar-lo, per la
superfície realment tractada, mesurada sobre el terreny. Per això s’haurà de disposar d’una bàscula
convenientment contrastada.

Es considerarà com a lot el volum de material que resulti d’aplicar els criteris de l’apartat 6.2.9.4.
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En mescles drenants, s’extrauran testimonis en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc
(5) i es determinarà el seu gruix, contingut de buits segons la UNE-EN 12697-8 i densitat segons la UNEEN 12697-6, considerant les condicions d’assaig que figuren a l’annex B de la UNE-EN 13108-20.

•

Si la mitja del percentatge de buits en mescla difereix en més de quatre (4) punts percentuals,
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fresat i es
reposarà per compte del Contractista, al seu càrrec.

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24h) de la seva execució
mitjançant la determinació de l’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, calculant un
sol valor del IRI per 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
6.2.7.3. La comprovació de la regularitat superficial de tota la longitud de l’obra tindrà lloc a més a
més, abans de la recepció definitiva de les obres.

•

Si la mitja del percentatge de buits en mescla difereix en menys de quatre (4) punts
percentuals, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Es realitzaran els assajos següents, que hauran de complir l’establert en la Taula 6.2.15:
•

•

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 al menys un
per hectòmetre (1/hm).

En mescles tipus BBTM B, amb gruixos inferiors a dos centímetres i mig (2,5 cm), la dotació mitja de
mescla obtinguda en el lot, segons l’indicat en l’apartat 6.2.9.4. no podrà ser inferior a l’especificada
en l’apartat 6.2.7.1 i a més a més, no més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals
inferiors al noranta cinc per cent (95%) de la densitat de referència.
Si la dotació mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat 6.2.7.1, es procedirà
de la següent manera:
•

Si la dotació mitja de la mescla obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de
l’especificada, 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 dotació mitja de mescla obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de
l’especificada, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Determinació de la resistència al lliscament segons la NLT-336, una vegada transcorreguts dos
(2) mesos de la posada en servei de la capa, en tota la longitud del lot.

9.2.10. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG
DENSITAT
En mescles discontinues BBTM A
La densitat mitja obtinguda en el lot, segons l’indicat en l’apartat 6.2.9.4 no podrà ser inferior a
l’especificada en l’apartat 6.2.7.1 i a més, no més de dues (2) mostres podran presentar resultats
individuals inferiors al noranta cinc per cent (95%) de la densitat de referència.
Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat 6.2.7.1 es procedirà de
la següent manera:
•

Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de
l’especificada, 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 de la mescla obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de
l’especificada, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

En mescles discontinues BBTM B
En mescles tipus BBTM B, amb gruixos iguals o superiors a dos centímetres i mig (2,5 cm), la mitja del
percentatge de buits en mescla no haurà de diferir en més de dos (2) punts percentuals dels valors
establerts en l’apartat 6.2.7.1; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar
resultats individuals que difereixin dels establerts en més de tres (3) punts percentuals.
En mescles tipus BBTM B, si la mitja del percentatge de buits en mescla difereix dels valors establerts en
l’apartat 6.2.7.1 es procedirà de la següent manera:

En mescles bituminoses drenants
En mescles drenants, la mitja dels buits de la mescla no haurà de diferir en més de dos punts (2)
percentuals dels valors prescrits en l’apartat 6.2.7.1; no més de tres (3) individus de la mostra assajada
podran presentar resultats individuals que difereixin dels prescrits en més de tres (3) punts percentuals.
En mescles drenants, si la mesura dels buits de la mescla difereix dels valors especificats en l’apartat
6.2.7.1 es procedirà de la següent manera:
•

Si la mesura dels buits de la mescla difereix en més de quatre (4) punts percentuals, 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 mesura dels buits de la mescla difereix en menys de quatre (4) punts percentuals,
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

GRUIX
El gruix mig per lot no haurà de ser en cap cas inferior al previst en els Plànols del Projecte, i a més, no
més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors al noranta cinc per cent (95%)
del gruix especificat.
Si el gruix mig obtingut en la capa fos inferior a l’especificat en l’apartat 6.2.7.2, es rebutjarà la capa,
s’aixecarà mitjançant fresat i es reposarà per compte del Contractista, al seu càrrec.
REGULARITAT SUPERFICIAL
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts en
l’apartat 6.2.7.3 es demolirà el lot, es portarà a abocador i s’estendrà una nova capa per compte del
Contractista, al seu càrrec.
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Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada en trams uniformes i continus, amb
longituds superiors a dos kilòmetres (2 km) milloren els límits establerts en l’apartat 6.2.7.3 i compleixen
els valors de les Taules 6.2.18.a o 6.2.18.b, segons correspongui, es podrà incrementar l’abonament de
mescla bituminosa segons l’indicat en l’apartat 6.2.11.
Taula 6.2.18.a
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)
per a ferms de nova construcció, amb possibilitat d’abonament addicional

Taula 6.2.18.b
Índex de Regularitat Internacional (IRI) (dm/hm)
per a ferms rehabilitats estructuralment, amb possibilitat d’abonament addicional.

El resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no haurà de ser en cap casa
inferior al valor previst a la Taula 6.2.15. 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 en més de cinc (5) unitats.
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor
previst en la Taula 6.2.15 es procedirà de la següent manera:
•

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al
noranta cinc per cent (95%) del valor previst a la Taula 6.2.15 s’aplicarà una penalització
econòmica del deu per cent (10%).

•

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al
noranta cinc per cent (95%) del valor previst en la Taula 6.2.15, en el cas de mescles
discontínues s’estendrà una nova capa de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec, i
en el cas de mescles drenants es demolirà el lot, es portarà a abocador i es reposarà la capa
per compte del Contractista, al seu càrrec.

9.2.11. AMIDAMENT I ABONAMENT
La preparació de la superfície existent no és objecte d’abonament, ni està inclosa en aquesta unitat
d’obra. El reg d’adherència s’abonarà segons el prescrit en l’Article 10.2 d’aquest Plec.
La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà
per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa
en els Plànols del Projecte, pels gruixos mitjos i densitats mitges deduïdes dels assajos de control de
cada lot. En l’abonament es considerarà inclòs el dels àrids, el procedent de fresat de mescles
bituminoses, si n’hi hagués i el de la pols mineral. No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els
augments de gruix per correcció de minves en capes subjacents.

MACROTEXTURA SUPERFICIAL I RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT

El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones
(t) obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació
mitja de lligant deduïda dels assajos de control de cada lot. En cap cas serà d’abonament l’ús
d’activants o additius al lligant.

El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de resultar inferior al
valor previst en la Taula 6.2.15. No més d’un (1) individu de la mostra assajada podrà presentar un
resultat individual inferior a aquest valor en més del vint-i-cinc per cent (25%) del mateix.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst a
la Taula 6.2.15, es procedirà de la següent manera:

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.

•

•

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resultar superior al
noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula 6.2.15, s’aplicarà una penalització
econòmica del deu per cent (10%).
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al
noranta per cent (90%) del valor previst a la Taula 6.2.15, en cas de mescles discontinues
s’estendrà una nova capa de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec, i en el cas de
mescles drenants es demolirà el lot, es portarà a abocador i es reposarà la capa per compte
del Contractista, al seu càrrec.
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9.2.12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.

Pàg. 66

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.

•

UNE-EN 12697-1. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
1: Contingut per lligant soluble.

•

UNE-EN 12697-2. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
2: Determinació de la granulometria de les partícules.

•

UNE-EN 12697-6. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
6: Determinació de la densitat aparent en provetes bituminoses pel mètode hidrostàtic.

•

UNE-EN 12697-8. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
8: Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses.

•

UNE-EN 12697-12. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
12: Determinació de la sensibilitat a l’aigua de les provetes de mescla bituminosa.

•

UNE-EN 12697-17. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
17: Pèrdua de partícules d’una proveta de mescla bituminosa.

•

UNE-EN 12697-18. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
18: Assaig d’escolament del lligant.

•

UNE-EN 12697-22. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
22: Assaig de trànsit.

•

UNE-EN 933-3. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3:
Determinació de la forma de les partícules. Índex de llastres.

UNE-EN 12697-30. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
30: Preparació de la mostra mitjançant compactador.

•

UNE-EN 933-5. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5:
Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d’àrid gruixut.

UNE-EN 12697-33. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescla bituminosa en calent. Part
33: Elaboració de provetes amb compactador de placa.

•

UNE-EN 13036-1. Característiques superficials de carreteres i superfícies aeroportuàries. Mètodes
d’assaig. Part 1: Mesura de la profunditat de la macrotextura del paviment mitjançant el cercle
de sorra.

•

UNE-EN 13108-2. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 2: Mescles bituminoses
per capes primes.

•

UNE-EN 13108-7. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 7: Mescles bituminoses
drenants.

•

UNE-EN 13108-20. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 20: Assajos de tipus.

•

UNE-EN 13108-21. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 21: Control de
producció en fàbrica.

Normes de referència
•

NLT-327. Permeabilitat in situ de paviments drenants amb el permeàmetre LCS.

•

NLT-330. Càlcul de l’índex de regularitat internacional (IRI) en paviments de carreteres.

•

NLT-336. Determinació de la resistència al lliscament amb l’equip de mesurament del
fregament transversal.

•

UNE-146130. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficial de carreteres, aeroports I
altres àrees de pavimentació.

•

UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de
mostreig.

•

UNE-EN 933-1. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1:
Determinació de la granulometria de les partícules. Mètodes de tamisat.

•

UNE-EN 933-2. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels árids. Part 2:
Determinació de la granulometria de les partícules. Tamisos d’assaig, grandària nominal de les
obertures.

•
•
•

UNE-EN 933-8. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació
dels fins. Assaig de l’equivalent de sorra.

•

UNE-EN 933-9. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 9: Avaluació
dels fins. Assaig blau de metilè.

•

UNE-EN 933-10. Assajos per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 10: Avaluació
dels fíl·lers ( tamisat en corrent d’aire).

•

UNE-EN 1097-2. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 2:
Mètodes per la determinació de la resistència a la fragmentació.

•

UNE-EN 1097-3. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 3:
Determinació de la densitat aparent i la porositat.

•

UNE-EN 1097-6. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 6:
Determinació de la densitat de partícules i l’absorció d’aigua.

•

UNE-EN 1097-8. Assajos per determinar les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 8:
Determinació del coeficient de poliment accelerat.

•

UNE-EN 1744-3. Assajos per determinar les propietats químiques dels àrids. Part 3: Preparació de
eluats per lixiviació d’àrids.

•

UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos. Especificacions de betums per pavimentació.
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10. LLIGANTS BITUMINOSOS
10.1. BETUMS ASFÀLTICS
10.1.1. DEFINICIÓ
D’acord amb la UNE-EN 12597, es defineixen com a betums asfàltics els lligants hidrocarbonats,
pràcticament no volàtils, obtinguts a partir del cru del petroli o presents en els asfalts naturals, que són
totalment o quasi totalment solubles en toluè, molt viscosos o casi sòlids a temperatura ambient.
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S’utilitzarà la denominació de betum asfàltic dur per als betums asfàltics destinats a la producció de
mescles bituminoses d’alt mòdul.

10.1.2. CONDICIONS GENERALS
La denominació dels betums asfàltics es composarà de dos números, representatius de la seva
penetració mínima i màxima, determinada segons la UNE-EN 1426, separats per una barra inclinada a
la dreta (/).
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten
disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva
89/106/CEE (modificada per la Directiva 93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials
de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Els betums asfàltics hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent informació que
l’ha d’acompanyar, així com disposar del certificat de control de producció en fàbrica expedit per un
organisme notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada pel propi fabricant, tot això
conforme a l’establert a l’Annex ZA de les següents normes harmonitzades:

(*) Valors orientatius.

10.1.3. TRANSPORT I ABASSEGAMENT
El betum asfàltic serà transportat en cisternes calorífugues i proveïdes de termòmetres situats en punts
ben visibles. Les cisternes hauran d’estar preparades per poder escalfar el betum asfàltic quan, per
qualsevol anomalia, la temperatura d’aquest baixi excessivament per impedir el seu tràfec. Així
mateix, disposaran d’un element adequat per a la presa de mostres.
El betum asfàltic s’emmagatzemarà en un o diversos tancs, adequadament aïllats entre si, que hauran
d’estar proveïts de boques de ventilació per evitar que treballin a pressió i que comptaran amb els
aparells de mesura i seguretat necessaris, situats en punts de fàcil accés.

•

UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació,

•

UNE-EN 13924. Betums i lligants bituminosos. Especificacions dels betums durs per a
pavimentació.

Els tancs hauran de ser calorífugs i estar proveïts de termòmetres situats en punts ben visibles i dotats
del seu propi sistema de calefacció, capaç d’evitar que, per qualsevol anomalia, la temperatura del
producte es desviï de la fixada per l’emmagatzematge en més de deu graus Celsius (10 ºC). Així
mateix, disposaran d’una vàlvula adequada per a la presa de mostres.

Independentment de l’anterior, s’estarà a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut, de producció, d’emmagatzematge, gestió i transport de productes de
la construcció, de residus de construcció i enderroc, i de sòls contaminats.

Quan els tancs d’emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes utilitzades
per al transport del betum asfàltic estaran dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al tràfec
ràpid del seu contingut als esmentats tancs.

A efectes d’aplicació d’aquest Article, s’utilitzaran els betums asfàltics de la Taula 7.1.1. D’acord amb
la seva denominació, les característiques d’aquests betums asfàltics hauran de complir les
especificacions de la Taula 7.1.2, conforme a l’establert en els annexes nacionals de les UNE-EN 12591 i
UNE-EN 13294

Totes les canonades directes i bombes, preferiblement de tipus rotatiu, utilitzades per tràfec del betum
asfàltic, des de la cisterna de transport al tanc d’emmagatzematge i d’aquest a l’equip que s’utilitza,
hauran d’estar calefactades, aïllades tèrmicament i disposades de manera que es puguin netejar
fàcilment i perfecta després de cada aplicació i/o jornada de treball.
La Direcció d’Obra comprovarà, amb la freqüència que consideri necessària, els sistemes de transport
i tràfec i les condicions d’emmagatzematge de tot el que pogués afectar a la qualitat del material; i si
no és de la seva conformitat, suspendrà la utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent fins
a la comprovació de les característiques que consideri convenients, de les indicades a la Taula 7.1.2.

Taula 7.1.1
Betums asfàltics a utilitzar

Taula 7.1.2
Requisits de betums asfàltics
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Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons UNE-EN
1426).
Consistència a temperatura de servei elevada ( punt de reblaniment, segons UNE-EN
1427).
Dependència de la consistència amb la temperatura (índex de penetració, segons
Annex A de la UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924).
Durabilitat de la consistència a temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència
a l’envelliment segons la UNE-EN 12607-1):
Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426.
Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.

TBR: s’informarà del valor

10.1.4. RECEPCIÓ I IDENTIFICACIÓ
Cada cisterna de betum asfàltic que arribi a l’obra anirà acompanyada d’un albarà, i la informació
relativa a l’etiquetat i marcat CE, en conformitat amb l’Annex ZA corresponent.
L’albarà contindrà explícitament, als menys, les següents dades:

Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593),
només en el cas dels betums de la UNE-EN 12591.
La Direcció d’Obra podrà exigir informació addicional sobre la resta de les característiques de la Taula
7.1.2.
El subministrador del lligant haurà de proporcionar informació sobre la temperatura màxima
d’escalfament, el rang de temperatura de barreja i de compactació, el temps màxim
d’emmagatzematge, en el seu cas, o qualsevol altra condició que fos necessària per tal d’assegurar
les propietats del producte.

•

Nom i adreça de l’empresa subministradora.

•

Data de fabricació i de subministrament.

•

Identificació del vehicle que ho transporta.

10.1.5. CONTROL DE QUALITAT

•

Quantitat que se subministra.

Control de recepció de les cisternes

•

Denominació comercial, si n’hi hagués, i tipus de betum asfàltic subministrat, d’acord amb la
denominació especificada en el present Article.

•

Nom i adreça del comprador i la destinació.

Per al control de recepció es durà a terme la verificació documental de que els valors declarats a la
informació que acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec.
No obstant, la Direcció d’Obra podrà dur a terme la realització d’assajos de recepció si ho considerés
necessari, en quin cas es podran seguir els criteris que s’estableixen a continuació.

•

Referència de la comanda.

L’etiquetat i marcat CE haurà d’incloure la següent informació:

De cada cisterna de betum asfàltic que arribi a l’obra es prendran dues (2) mostres de, com a mínim,
un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, al moment del transvasament del material de la cisterna al
tanc d’emmagatzematge.

•

Símbol del marcat CE

•

Número de identificació de l’organisme de certificació.

•

Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant.

•

Les dos últimes xifres de l’any en el que es fixa el marcat.

En qualsevol cas, la Direcció d’Obra podrà fixar un altre criteri per al control de recepció de les
cisternes.

•

Número del certificat de control de producció a fàbrica.

Control de l’entrada del mesclador

•

Referència a la norma europea corresponent (UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924).

•

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, a la quantitat de tres-centes tones (300
t) de betum asfàltic. En qualsevol cas, la Direcció d’Obra podrà fixar una altra mida de lot.

•

Informació sobre les característiques essencials incloses a l’Annex ZA de la norma harmonitzada
corresponent (UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924):

De cada lot es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, en
algun punt situat entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada del mesclador.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Sobre una de les mostres es realitzarà la determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426, i l’altra
es conservarà fins al final del període de garantia.
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Sobre una de las mostres es realitzarà la determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426, del
punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427, i es calcularà l’índex de penetració, d’acord amb
l’Annex A de la UNE-EN12591 o de la UNE-EN 19324, segons correspongui. L’altra mostra es conservarà
fins al final del període de garantia.
Control addicional
La Direcció d’Obra podrà exigir la realització dels assajos necessaris per la comprovació de les
característiques especificades a la Taula 7.1.2, amb una freqüència recomanada d’una (1) vegada
cada mes i com a mínim tres (3) vegades durant l’execució de l’obra, per a cada tipus i composició
de betum asfàltic.
Criteris d’acceptació o rebuig
La Direcció d’Obra, indicarà les mesures a adoptar en el cas que el betum asfàltic no compleixi
alguna de les especificacions establertes a la Taula 7.1.2.

10.1.6. AMIDAMENT I ABONAMENT
L’amidament i abonament del betum asfàltic es realitzaran per tones (t).
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
Als abassegaments, el betum asfàltic s’abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en el
cas de paralització o resolució de l’obra.
Normes de referència
•

UNE-EN 58. Betums i lligants bituminosos – Presa de mostres.

•

UNE-EN 1426. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la penetració amb agulla.

•

UNE-EN 1427. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de reblaniment – Mètode de
l’anell i bola.

•

UNE-EN 12591. Betums i lligants bituminosos – Especificacions de betums per a pavimentació.

•

UNE-EN 12592. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la solubilitat.

•

UNE-EN 12593. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de fragilitat Fraass.

•

UNE-EN 12597. Betums i lligament bituminosos – Terminologia.

•

UNE-EN 12607-1. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la resistència a l’envelliment
per efecte del calor i l’aire. Part 1: Mètode RTFOT (pel·lícula fina i rotatòria).

•

UNE-EN 13924. Betums i lligants bituminosos – Especificacions dels betums asfàltics durs per a
pavimentació.

•

UNE-EN ISO 2592. Determinació dels punts d’inflamació i combustió – Mètode Cleveland en vas
obert.

10.2. BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
10.2.1. DEFINICIÓ
D’acord amb la UNE-EN 12597, es defineixen com a betums modificats amb polímers els lligants
hidrocarbonats amb propietats reològiques que han estat modificades durant la fabricació, per la
utilització d’un o més polímers orgànics. A efectes d’aplicació d’aquest Article les fibres orgàniques no
es consideren modificadores del betum.
Es consideren compresos dintre d'aquest Article, els betums modificats subministrats a granel i els que
es fabriquin en el lloc d'utilització, en instal·lacions específiques independents. Queden exclosos també
d’aquesta definició, els productes els obtinguts a partir d'addicions incorporades als àrids o al
mesclador de la planta de fabricació de la unitat d'obra de la qual formin part.

10.2.2. CONDICIONS GENERALS
La denominació dels betums modificats amb polímers es composarà de les lletres PMB seguides de tres
números; els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima, determinada segons
la UNE-EN 1426, separats per una barra inclinada a la dreta (/); i el tercer número, precedit d’un guió (), representatiu del valor mínim del punt de reblaniment, determinat segons la UNE-EN 1427. Quan el
polímer utilitzat majoritàriament en la fabricació del betum modificat amb polímers sigui un cautxú
procedent de neumàtics fora d’ús, després de la denominació s’afegirà una lletra C majúscula.
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten
disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva
89/106/CEE (modificada per la Directiva 93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials
de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Els betums modificats amb polímers hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent
informació que l’ha d’acompanyar, així com disposar del certificat de control de producció en
fàbrica expedit per un organisme notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada per el propi
fabricant, tot això conforme a l’establert a l’Annex ZA de la següent norma harmonitzada:
•

UNE-EN 14023. Betums i lligants bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats
amb polímers.

Independentment de l’anterior, s’estarà a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la
construcció, de residus de construcció i enderroc, i de sòls contaminats.
A efectes d’aplicació d’aquest Article, s’utilitzaran els betums modificats amb polímers de la Taula
7.2.1. D’acord amb la seva denominació, les característiques d’aquests betums modificats amb
polímers hauran de complir les especificacions de la Taula 7.2.2, conforme a l’establert a l’annex
nacional de la UNE-EN 14023.

Taula 7.2.1
Betums modificats amb polímers
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10.2.3. TRANSPORT I ABASSEGAMENT

Taula 7.2.2
Requisits dels betums modificats amb polímers

Quan no es fabriqui en el lloc d'utilització, el betum modificat amb polímers serà transportat en
cisternes calorífugues i proveïdes de termòmetres situats en punts ben visibles. Les cisternes hauran
d'estar preparades per poder escalfar el betum asfàltic quan, per qualsevol anomalia, la temperatura
d'aquest baixi excessivament per impedir el seu tràfec. Així mateix, disposaran d'un element adequat
per a la presa de mostres.
El betum modificat amb polímers s'emmagatzemarà en un o diversos tancs, adequadament aïllats
entre si, que hauran d'estar proveïts de boques de ventilació per evitar que treballin a pressió, i que
comptaran amb els aparells de mesura i seguretat necessaris, situats en punts de fàcil accés.
Els tancs hauran de ser calorífugs i estar proveïts de termòmetres situats en punts ben visibles i dotats
del seu propi sistema de calefacció, capaç d'evitar que, per qualsevol anomalia, la temperatura del
producte es desviï de la fixada per a l'emmagatzematge en més de deu graus Celsius (10 ºC). Així
mateix, disposaran d'una vàlvula per a la presa de mostres.
Quan els tancs d'emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis les cisternes emprades
per al transport de betum modificat amb polímers estaran dotades de mitjans neumàtics o mecànics
per al tràfec ràpid del seu contingut als mateixos.
Totes les canonades directes i bombes, preferiblement de tipus rotatiu, utilitzades per al tràfec del
betum modificat amb polímers, des de la cisterna de transport al tanc d'emmagatzematge i d'aquest
a l'equip d'utilització, hauran d'estar calefactades, aïllades tèrmicament i disposades de manera que
es puguin netejar fàcilment i perfecta després de cada aplicació i/o jornada de treball.
El subministrador del lligant haurà de proporcionar informació sobre el rang de temperatura i el temps
màxim d’emmagatzematge i la necessitat o no de disposar de sistemes d’homogeneïtzació en el
transport i en els tancs d’emmagatzematge, d’acord amb les característiques del lligant modificat.
Excepte que es compleixin els valors d’estabilitat a l’emmagatzematge indicats a la Taula 7.2.2, els
elements de transport i emmagatzematge hauran d’estar proveïts d’un sistema d’homogeneïtzació
adequat. Per a lligants susceptibles de sedimentació o que incorporen en la seva composició pols de
cautxú procedent de neumàtics fora d’ús, els tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical,
amb un sistema d’agitació i recirculació, i sortida del lligant per la part inferior del tanc, preferiblement
de forma troncocònica.

(*) Aquesta denominació s’inclou únicament a títol informatiu per tal de facilitar l’adaptació a les noves nomenclatures
europees.
(**) Únicament exigibles a lligants que no es fabriquin “in situ”.
Quant el polímer utilitzat majoritàriament sigui cautxú procedent de NFU, al final de la denominació s’afegirà una lletra C
majúscula.
TBR: s’informarà del valor.

La Direcció d’Obra comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, els sistemes de transport i
tràfec i les condicions d'emmagatzematge, en tot quant pugui afectar la qualitat del material; i de no
ser de la seva conformitat, suspendrà la utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent, fins a
la comprovació de les característiques que consideri convenients, entre les indicades a la Taula 7.2.2.

10.2.4. RECEPCIÓ I IDENTIFICACIÓ
La viscositat del betum modificat amb polímers haurà de ser compatible amb la temperatura de
fabricació de la unitat d'obra corresponent, inferior a cent noranta graus Celsius (190 ºC) per als
betums modificats amb polímers amb un punt de reblaniment mínim igual o superior a setanta graus
Celsius (70°C), i inferior a cent vuitanta graus Celsius (180 ºC) per a la resta dels betums especificats al
present Article.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Cada cisterna de betum modificat amb polímers que arribi a obra anirà acompanyada d'un albarà, i
la informació relativa a l’etiquetat i marcat CE, conforme a l’Annex ZA de la UNE-EN 14023.
L'albarà contindrà explícitament les següents dades:
•

Nom i adreça de l'empresa subministradora.
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•

Data de fabricació i de subministrament.

•

Identificació del vehicle que ho transporta.

•

Quantitat que se subministra.

•

Denominació comercial, si n'hi hagués, i tipus de betum asfàltic modificat amb polímers
subministrat,

d’emmagatzematge, en el seu cas, o qualsevol altra condició que fos necessària per tal d’assegurar
les propietats del producte.

10.2.5. CONTROL DE QUALITAT
Control de recepció

•

d'acord amb la denominació especificada al present Article.

Subministrament en cisternes

•

Nom i adreça del comprador i la destinació.

•

Referència de la comanda.

Pel control de recepció es durà a terme la verificació documental de què els valors declarats a la
informació que acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec.
No obstant, la Direcció d’Obra podrà dur a terme la realització d’assajos de recepció si ho considerés
necessari, en quin cas es podran seguir els criteris que s’estableixen a continuació.

L’etiquetat i marcat CE haurà d’incloure la següent informació:
•

Símbol del marcat CE.

•

Número de identificació de l’organisme de certificació.

•

Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant.

•

Les dues últimes xifres de l’any en el que es fixa el marcat.

•

Número del certificat de control de producció en fàbrica.

•

Referència a la norma europea UNE-EN 14023.

•

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

•

Informació sobre les característiques essencials incloses a l’Annex ZA de la norma harmonitzada
UNE-EN14023:
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons UNE-EN
1426).
Consistència a temperatura de servei elevada ( punt de reblaniment, segons UNE-EN
1427).
Cohesió (força – ductilitat , segons la UNE-EN 13589 i la UNE-EN 13703).
Durabilitat de la consistència a temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència
a l’envelliment, segons la UNE-EN 12607-1):
Canvi de massa, segons la UNE-EN 12607-1.
Penetració retinguda, segons la UNE-EN 1426
Variació del punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427.

De cada cisterna de betum modificat amb polímers que arribi a l'obra es podran prendre dues (2)
mostres de, com a mínim, un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, en el moment del tràfec del
material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:
•

Determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426.

•

Punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427.

•

Recuperació elàstica, segons la UNE-EN 13398.

L'altra mostra es conservarà fins al final del període de garantia.
En qualsevol cas, Lla Direcció d’Obra podrà fixar altre criteri addicional per al control de recepció de
les cisternes.
Fabricació a obra
En el cas de betums modificats amb polímers fabricats al lloc d'utilització, es prendran dues (2) mostres
cada cinquanta tones (50 t) de producte fabricat i, almenys, dues (2) cada jornada de treball de les
canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, conservant una (1) mostra fins al final
del període de garantia, i realitzant sobre l'altra els següents assajos:
•

Determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426.

•

Punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427.

•

Recuperació elàstica, segons la UNE-EN 13398.

En qualsevol cas, la Direcció d’Obra podrà fixar un altre criteri addicional per al control de fabricació
en obra.

Punt de fragilitat Fraass, segons la UNE-EN 12593.

Control a l’entrada del mesclador

Recuperació elàstica a 25°C, segons la UNE-EN 13398

En el cas de què el betum modificat amb polímers es fabriqui en obra sense que hi hagi un
emmagatzematge intermedi previ a l’entrada d’aquest en el mesclador de la planta de mescla
bituminosa, no serà necessari realitzar el control que es descriu en aquest apartat.

La Direcció d’Obra podrà exigir informació addicional sobre la resta de característiques de la Taula
7.2.2. Així mateix podrà demanar el valor de l’estabilitat a l’emmagatzematge, segons UNE-EN 13399,
a fi de comprovar la idoneïtat dels sistemes de transport i emmagatzematge.
El subministrador del lligant haurà de proporcionar informació sobre la temperatura màxima
d’escalfament, el rang de temperatura de la barreja i de compactació, el temps màxim
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc a la quantitat de tres-centes tones (300
t) de betum modificat amb polímers. En qualsevol cas, la Direcció d’Obra podrà fixar una altra mida
de lot.
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De cada lot es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, un kilogram (1 kg), segons la UNE-EN 58, en
algun punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.

•

UNE-EN 1426. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la penetració amb agulla.

•

UNE-EN 1427. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de reblaniment. Mètode de
l’anell i bola.

Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:
•

Determinació de la penetració, segons la UNE-EN 1426.

•

UNE-EN 12593. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de fragilitat Fraass.

•

Punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427.

•

UNE-EN 12597. Betums i lligants bituminosos – Terminologia.

L'altra mostra es conservarà fins al final del període de garantia.

•

A criteri de la Direcció d’Obra, es podran fer també assajos de recuperació elàstica, segons la UNE-EN
13398.

UNE-EN 12607-1. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la resistència a l’envelliment
per efecte del calor i l’aire – Part 1: Mètode RTFOT (pel·lícula fina i rotatòria)

•

UEN-EN 13398. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la recuperació elàstica de
betums modificats.

•

UNE-EN 13399. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’estabilitat a l’emmagatzematge
del betum modificat.

•

UNE-EN 13589. Betums i lligants bituminosos – Determinació de les propietats de tracció de
betums modificats pel mètode de força – ductilitat.

•

UNE-EN 13703. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’energia de deformació.

•

UNE-EN 14023. Betums i lligants bituminosos – Estructura d’especificacions dels betums
modificats amb polímers.

•

UNE-EN ISO 2592. Determinació dels punts d’inflamació i combustió – Mètode Cleveland en vas
obert.

Control addicional
La Direcció d’Obra podrà exigir la realització dels assajos necessaris per la comprovació de les
característiques especificades a la Taula 7.2.2, amb una freqüència recomanada d’una (1) vegada
cada mes i com a mínim tres (3) vegades, durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició de
betum modificat amb polímers.
Si el betum modificat amb polímers hagués estat emmagatzemat, durant un termini superior a quinze
(15) dies, abans de la seva utilització, es realitzaran, com a mínim, sobre dues (2) mostres, una de la
part superior i una altra de la inferior del dipòsit d'emmagatzematge, els assajos de penetració, segons
la UNE-EN 1426, i punt de reblaniment, segons la UNE-EN 1427 que, comparats amb els resultats dels
assajos a l'arribada a obra, hauran de complir les especificacions d'estabilitat a l’emmagatzematge
de la Taula 7.2.2. Si no complís l'establert per a aquestes característiques, es procedirà a la seva
homogeneïtzació i realització de nous assajos, o a la seva retirada. En condicions atmosfèriques
desfavorables o d'obra anormals, la Direcció d’Obra podrà disminuir el termini de quinze (15) dies,
anteriorment indicat, per a la comprovació de les condicions d'emmagatzematge del betum asfàltic
modificat amb polímers.
Criteris d’acceptació o rebuig
La Direcció d’Obra, indicarà les mesures a adoptar en el cas que el betum modificat amb polímers no
compleixi alguna de les especificacions establertes a la Taula 7.2.2.

10.2.6. AMIDAMENT I ABONAMENT
L’amidament i abonament del betum asfàltic modificat amb polímers es realitzarà es realitzaran per
tones (t).
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
Als abassegaments, el betum asfàltic modificat amb polímers s'abonarà per tones (t) realment
abassegades únicament en el cas de paralització o resolució de l’obra.

Normes de referència
•

UNE-EN 58. Betums i lligants bituminosos – Presa de mostres.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

10.3. EMULSIONS BITUMINOSES
10.3.1. DEFINICIÓ
Es defineixen com emulsions bituminoses les dispersions de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat
i, eventualment, un polímer, en una solució d'aigua i un agent emulsionant.
A efectes d’aplicació d’aquest Plec, es consideren per a la seva utilització a la xarxa de carreteres de
l’Estat, les emulsions bituminoses catiòniques, on les partícules del lligant hidrocarbonat tenen una
polaritat positiva.
10.3.2. CONDICIONS GENERALS
La denominació de les emulsions bituminoses catiòniques modificades o no seguirà el següent
esquema, d’acord amb la UNE-EN 13808.

On:
C
% lligant
B
P

Indica que és una emulsió bituminosa catiònica.
Contingut de lligant segons la UNE-EN 1428.
Indica que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
S’afegirà aquesta lletra només en cas que l’emulsió incorpori polímers.
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F
I. trencament
aplicació

S’afegirà aquesta lletra només en cas que s’incorpori un contingut de fluidificant
superior al 2%.
Número d’una xifra (de 1 a 7) que indica la classe de comportament a
trencament, determinada segons la UNE-EN 13075-1.
Abreviatura del tipus d’aplicació de l’emulsió:
ADH reg d’adherència
TER reg d’adherència (termoadherent)
CUR reg de curat
IMP reg d’imprimació
MIC microaglomerat en fred
REC reciclat en fred

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995) o normativa que el substitueixi, pel qual es dicten
disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva
89/106/CEE (modificada per la Directiva 93/68/CE) i, en particular, referent als procediments especials
de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Les emulsions bituminoses catiòniques hauran de portar obligatòriament el marcat CE i la corresponent
informació que l’ha d’acompanyar, i haurà de disposar del certificat de control de producció en
fàbrica expedit per un organisme notificat i de la declaració de conformitat CE elaborada pel propi
fabricant, tot això conforme a l’establert a l’Annex ZA de la norma harmonitzada, UNE-EN 13808.
Independentment de l’anterior, s’estarà a més en tot cas al disposat a la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de productes de la
construcció, de residus de construcció i enderroc, i de sòls contaminats.
A efectes d’aplicació d’aquest Article, s’utilitzaran les emulsions bituminoses de les Taules 7.3.1 i 7.3.2,
segons correspongui. D’acord amb la seva denominació, les característiques d’aquestes emulsions
bituminoses hauran de complir les especificacions establertes en l’annex nacional de la UNEEN 13808.
Taula 7.3.1
Emulsions catiòniques

Emulsions catiòniques modificades

10.3.3. TRANSPORT I ABASSEGAMENT
La Direcció d’Obra comprovarà, amb la freqüència que cregui necessària, els sistemes de transport i
tràfec i les condicions de l'emmagatzematge en tot quant pogués afectar la qualitat del material; i de
no ser de la seva conformitat, suspendrà la utilització del contingut del tanc o cisterna corresponent
fins a la comprovació de les característiques que estimi convenient
L'emulsió bituminosa transportada en cisternes s'emmagatzemarà en un o diversos tancs,
adequadament aïllats entre si, que hauran d'estar proveïts de boques de ventilació per evitar que
treballin a pressió, i que comptaran amb els aparells de mesura i seguretat necessaris, situats en punts
de fàcil accés. També disposaran d'una vàlvula per a la presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (índex de trencament de 5 a 7), per a microaglomerats
en fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes, o al menys al noranta per cent
(90%) de la seva capacitat, preferiblement a temperatura ambient i sempre a una temperatura
inferior a cinquanta graus Celsius (50°C), per evitar possibles trencaments parcials de l’emulsió durant
el transport.
En emulsions de trencament lent i en les termoadherents que hagin d’estar emmagatzemades més de
set (7) dies, és precís assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la seva utilització.
Quan els tancs d'emmagatzematge no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes emprades
per al transport d'emulsió bituminosa estaran dotades de mitjans neumàtics o mecànics per al tràfec
ràpid.
Totes les canonades directes i bombes, preferiblement de tipus rotatiu, utilitzades per al tràfec de
l'emulsió bituminosa, des de la cisterna de transport al tanc d'emmagatzematge i d'aquest a l'equip
d'ús, hauran d'estar disposades de manera que es puguin netejar fàcilment i perfecta després de
cada aplicació o jornada de treball.

10.3.4. RECEPCIÓ I IDENTIFICACIÓ
Cada cisterna d'emulsió bituminosa modificada o no que arribi a obra anirà acompanyada d'un
albarà i la informació relativa a l’etiquetat i marcat CE, en conformitat amb l’Annex ZA de la UNE-EN
13808.

L'albarà contindrà explícitament les següents dades:
Taula 7.3.2
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

•

Nom i adreça de l'empresa subministradora.
Pàg. 74

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

•

Data de fabricació i de subministrament.

•

Identificació del vehicle que ho transporta.

10.3.5. CONTROL DE QUALITAT

•

Quantitat que se subministra.

CONTROL DE RECEPCIÓ DE LES CISTERNES

•

Denominació comercial, si n'hi hagués, i tipus d'emulsió bituminosa subministrada, d'acord amb
la denominació especificada al present Article.

Per al control de recepció es durà a terme la verificació documental de que els valors declarats a la
informació que acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec.

•

Nom i adreça del comprador i de la destinació.

•

Referència de la comanda.

No obstant, la Direcció d’Obra podrà dur a terme la realització d’assajos de recepció si ho considerés
necessari, en quin cas es podran seguir els criteris que s’estableixen a continuació.

•

Símbol del marcat CE.

De cada cisterna d'emulsió bituminosa que arribi a l'obra es prendran dues (2) mostres de, com a
mínim, dos kilograms (2 kg), segons la UNE-EN 58, en el moment del transvasament del material de la
cisterna al tanc d'emmagatzematge.

•

Número de identificació de l’organisme de certificació.

Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:

•

Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant.

•

Càrrega de partícules, segons la UNE-EN 1430.

•

Les dues últimes xifres de l’any en el que es fixa el marcat.

•

Índex de trencament, segons la UNE-EN 13075-1.

•

Número del certificat de control de producció en fàbrica.

•

Contingut d'aigua, segons la UNE-EN 1428.

•

Referència a la norma europea UNE-EN 13808.

•

Tamisat, segons la UNE-EN 1429.

•

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

•

Característiques de l’emulsió:

L’etiquetat i marcat CE haurà d’incloure la següent informació:

•

Viscositat (temps de fluència, segons la UNE-EN 12846).

La Direcció d’Obra podrà fixar un altre criteri addicional per al control de recepció de les cisternes.

Efecte de l’aigua sobre l’adhesió del lligant (adhesivitat, segons la UNE-EN 13614).

CONTROL EN EL MOMENT D’ÚS

Comportament a trencament (índex de trencament, segons la UNE-EN 13075-1 i en el
seu cas, estabilitat en la barreja amb ciment, segons la UNE-EN 12848).

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc la quantitat de trenta tones (30 t) o
fracció diària d'emulsió bituminosa, excepte en el cas d'emulsions emprades en regs d'adherència,
emprimació i curat. En aquest darrer cas es considerarà com a lot la fracció setmanal. En qualsevol
cas, la Direcció d’Obra podrà fixar una altra mida de lot.

Característiques del lligant residual per evaporació, segons la UNE-EN 13074:
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons la UNE-EN
1426).

•

L'altra mostra es conservarà durant, com a mínim, quinze (15) dies per realitzar assajos de contrast en
cas que fossin necessaris.

De cada lot es prendran dues (2) mostres de, com a mínim, dos kilograms (2 kg), segons la UNE-EN 58,
a la sortida del tanc d'emmagatzematge. Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assajos:

Consistència a temperatura de servei elevada ( punt de reblaniment, segons la UNE-EN
1427).

•

Càrrega de partícules, segons la UNE-EN 1430.

Cohesió per al lligant residual en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit,
segons la UNEEN 13588).

•

Índex de trencament, segons la UNE-EN 13075-1.

•

Contingut d'aigua, segons la UNE-EN 1428.

•

Tamisat, segons la UNE-EN 1429.

Característiques del lligant residual per evaporació, segons la UNE-EN 13074, seguit
d’estabilització, segons la UNE-EN 14895, i d’envelliment, segons la UNE-EN 14769:
Durabilitat de la consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració
retinguda, segons la UNE-EN 1426).
Durabilitat de la consistència a temperatura de servei elevada (increment del punt de
reblaniment, segons la UNE-EN 1427).
Durabilitat de la cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit, segons la
UNE-EN 13588).

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

L'altra mostra es conservarà durant, almenys, quinze (15) dies per realitzar assajos de contrast en cas
que fossin necessaris.
CONTROL ADDICIONAL
La Direcció d’Obra, podrà exigir la realització dels assajos necessaris per a la comprovació de les
característiques, segons correspongui, amb una freqüència recomanada de un (1) cop cada mes i
com a mínim tres (3) cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió
bituminosa.
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Si l'emulsió bituminosa hagués estat emmagatzemada durant un termini superior a quinze (15) dies,
abans de la seva utilització, es realitzaran, com a mínim, sobre dues (2) mostres, una de la part superior
i una altra de la inferior del dipòsit d'emmagatzematge, l'assaig de tamisat, segons la UNE-EN 1429 i
l'assaig de contingut de betum asfàltic residual segons la UNE-EN 1431. Si no complís l'establert per
aquesta característica, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos, o a la
seva retirada. Aquest termini de quinze (15) dies, es reduirà a set (7), en el cas d’emulsions de
trencament lent i d’emulsions termoadherents.

•

UNE-EN 12848. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’estabilitat a la barreja amb
ciment de les emulsions bituminoses.

•

UNE-EN 12849. Betums i lligants bituminosos – Determinació del poder de penetració de les
emulsions bituminoses.

•

UNE-EN 13074. Betums i lligants bituminosos – Recuperació del lligant de les emulsions
bituminoses per evaporació.

En condicions atmosfèriques desfavorables o d'obra anormals, la Direcció d’Obra podrà disminuir el
termini, anteriorment indicat, per a la comprovació de les condicions d'emmagatzematge de l'emulsió
bituminosa.

•

UNE-EN 13075-1. Betums i lligants bituminosos – Determinació del comportament a trencament –
Part 1: Determinació de l’índex de trencament de les emulsions bituminoses catiòniques.
Mètode del fíler mineral.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG

•

La Direcció d’Obra indicarà les mesures a adoptar en el cas que l'emulsió bituminosa no compleixi
alguna de les especificacions.

UNE-EN 13398. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la recuperació elàstica de
betums modificats.

•

UNE-EN 13588. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la cohesió dels lligants
bituminosos pel mètode del pèndul.

•

UNE-EN 13614. Betums i lligants bituminosos – Determinació de l’adhesivitat de les emulsions
bituminoses pel mètode d’immersió en aigua.

L’amidament i abonament de l'emulsió bituminosa no serà d'abonament directe, ja que es considera
inclòs en el preu de la unitat corresponent.

•

UNE-EN 13808. Betums i lligants bituminosos – Especificacions de les emulsions bituminoses
catiòniques.

Als abassegaments, l'emulsió bituminosa s'abonarà per tones (t) realment abassegades únicament en
el cas de paralització o resolució de l’obra.

•

UNE-EN 14769. Betums i lligants bituminosos – Condicionament per envelliment a llarg termini
accelerat mitjançant el vas d’envelliment a pressió (Pressure Ageing Vessel – PAV).

•

UNE-EN 14895. Betums i lligants bituminosos – Estabilització del lligant d’una emulsió bituminosa o
d’un betum fluïdificat o d’un betum fluxat.

10.3.6. AMIDAMENT I ABONAMENT

Normes de referència
•

UNE-EN 58. Betums i lligants bituminosos – Presa de mostres.

•

UNE-EN 1425. Betums i lligants bituminosos – Determinació de les propietats perceptibles.

•

UNE-EN 1426. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la penetració amb agulla.

11. REGS BITUMINOSOS

•

UNE-EN 1427. Betums i lligants bituminosos – Determinació del punt de reblaniment – Mètode de
l’anell i bola.

11.1. REGS D’EMPRIMACIÓ

•

UNE-EN 1428. Betums i lligants bituminosos – Determinació del contingut en aigua de les
emulsions bituminosos. Mètode de destil·lació azeotròpica.

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.

•

UNE-EN 1429. Betums i lligants bituminosos – Determinació del residu per tamisat de les emulsions
bituminoses i determinació de l’estabilitat a l’emmagatzematge per tamisat.

•

UNE-EN 1430. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la polaritat de les partícules de les
emulsions bituminoses.

•

UNE-EN 1431. Betums i lligants bituminosos – Determinació del lligant recuperat i l’oli destil·lat per
destil·lació a les emulsions bituminoses.

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

•

UNE-EN 12846. Betums i lligants bituminosos – Determinació del temps de fluència de les
emulsions bituminoses mitjançant el viscosímetre de flux.

Independentment de l'anterior, s'estarà, en tot cas a allò que disposa la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció.

•

UNE-EN 12847. Betums i lligants bituminosos – Determinació de la tendència a la sedimentació
de les emulsions bituminoses.

LLIGANT HIDROCARBONAT

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

11.1.1. DEFINICIÓ

11.1.2. MATERIALS
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El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar, excepte justificació en contra, haurà d'estar inclòs entre els
indicats a l'Article 10.3, «Emulsions bituminoses» d'aquest Plec, sempre que en el tram de prova es
mostri la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material granular a emprimar.
ÀRID DE COBERTURA
Condicions generals
L'àrid de cobertura a utilitzar, eventualment, en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra matxucada
o una mescla d'ambdues.
Granulometria
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.
Neteja
L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres
matèries estranyes.

En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per completar l'aplicació, es podrà
utilitzar un equip portàtil, proveït d'una llança de mà.
Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins
submergits a la cisterna, la qual haurà de ser calorífuga. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant
haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. L'equip també haurà
d'estar dotat d'un termòmetre per al lligant, l'element sensor del qual no podrà estar situat en les
proximitats d'un element calefactor.
EQUIP PER A L'ESTESA DE L'ÀRID DE COBERTURA
Per a l'estesa de l'àrid, s'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o
autopropulsades.
Únicament es podrà estendre l'àrid manualment, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, si es
tractés de cobrir zones aïllades en les que hagués excés de lligant. En tot cas, l'equip utilitzat haurà de
proporcionar una repartició homogènia de l'àrid.

L'equivalent de sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40).

11.1.5. EXECUCIÓ DE LES OBRES

Plasticitat

PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT

El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104.

Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a efectuar el reg d’emprimació compleix les
condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, i no es trobi reblanida per un excés
d'humitat. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra.

11.1.3. DOTACIÓ DELS MATERIALS
La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que
s'imprimeixi en un període de vint-i-quatre hores (24 h). La dotació no serà inferior en cap cas a cinccents grams per metre quadrat (500 g/m2) de lligant residual.
La dotació de l'àrid de cobertura serà la mínima necessària per a l'absorció d'un excés de lligant, o
per garantir la protecció de la emprimació sota l'acció de l'eventual circulació durant l'obra sobre
aquesta capa. La dotació, 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.

11.1.4. EQUIP NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
S'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i
de transport pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres.
EQUIP PER A L'APLICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT
L'equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat anirà muntat sobre neumàtics, i haurà de ser capaç
d'aplicar la dotació de lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador
proporcionarà una uniformitat transversal suficient, segons la Direcció d’Obra, i haurà de permetre la
recirculació en buit del lligant.
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Immediatament abans de procedir a l'aplicació del lligant hidrocarbonat, la superfície a emprimar es
netejarà de pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran escombres
mecàniques o màquines d'aire a pressió; als llocs inaccessibles a aquests equips es podran utilitzar
escombres de mà. Es cuidarà especialment de netejar les vores de la zona a emprimar. Un vegada
neta la superfície, es regarà lleugerament amb aigua, sense saturar-la.
APLICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT
Quan la superfície a emprimar mantingui encara certa humitat, s'aplicarà el lligant hidrocarbonat
amb la dotació i a la temperatura aprovades per la Direcció d’Obra. Aquesta podrà dividir la dotació
total en dos (2) aplicacions, si així ho requereix la correcta execució del reg.
L'estesa del lligant hidrocarbonat s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes
transversals de treball. Per a això, es col·locaran, sota els difusors, tires de paper o un altre material a
les zones on es comenci o interrompi el reg. On fos necessari regar per franges, es procurarà una
lleugera superposició del reg en la unió de dues contigües.
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.
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements com vorades, tanques, senyals, balises,
arbres, etc. que hi estiguin exposats.
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ESTESA DE L'ÀRID DE COBERTURA

El control de qualitat de l'àrid de cobertura serà fixat per la Direcció d’Obra.

L'eventual estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, per ordre de la Direcció d’Obra, quan sigui
necessari fer circular vehicles sobre la emprimació o bé on s'observi que, part d’ ella, està sense
absorbir vint-i-quatre hores (24 h) després d'estès el lligant.

CONTROL D'EXECUCIÓ

L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà per mitjans mecànics de manera uniforme i amb la dotació
aprovada per la Direcció d’Obra. En el moment de la seva estesa, l'àrid no haurà de contenir més
d'un dos per cent (2%) d'aigua lliure, aquest límit podrà elevar-se al quatre per cent (4%), si s’utilitza
emulsió bituminosa.
S'evitarà el contacte de les rodes de l’estenedora amb lligant sense cobrir. Si s’hagués d’estendre àrid
sobre una franja emprimada, sense que ho hagués estat la franja adjacent, es deixarà sense cobrir
una zona d'aquella d'uns vint centímetres (20 cm) d'amplària, al costat de la superfície que encara no
hagi estat tractada.

11.1.6. 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,
el qual no serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista.
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).

11.1.7. CONTROL DE QUALITAT
CONTROL DE PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS
El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l'apartat 7.2.4 o 7.3.4
d'aquest Plec, 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.

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit d'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.

En tot cas, la Direcció d’Obra podrà fixar una altra grandària de lot.
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.

11.1.8. CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REBUIG
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.

11.1.9. AMIDAMENT I ABONAMENT
El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus
que figuren als Plànols.
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com
la preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant
hidrocarbonat i l’eventual estesa de l’àrid.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS
Control de qualitat del lligant hidrocarbonat

11.1.10.

El lligant hidrocarbonat haurà de complir les especificacions establertes en l'apartat 7.2.5 o 7.3.5
d'aquest Plec, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar.

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.

Control de qualitat de l'àrid de cobertura
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT
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El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.

EMULSIÓ BITUMINOSA

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.

11.2.3. DOTACIÓ DEL LLIGANT

Normes de referència
•

NLT-138. Viscositat Saybolt de les emulsions bituminoses.

•

UNE 103104. Determinació del límit plàstic del sòl.

•

UNE-EN 932-1. Assajos per determinar les propietats generals dels àrids. Part 1: Mètodes de
mostreig.

•

UNE-EN 933-1. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació
de la granulometria de les partícules. Mètode del tamisat.

•

UNE-EN 933-2. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 2: Determinació
de la granulometria de les partícules. Tamisos d'assaig, grandària nominal de les obertures.

•

UNE-EN 933-8. Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació
dels fins. Assaig de l'equivalent de sorra.

•

UNE-EN 12697-3. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 3: recuperació de betum: evaporador rotatori.

11.2. REGS D'ADHERÈNCIA
11.2.1. DEFINICIÓ
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada
amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de
qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una
beurada bituminosa.

El tipus d’emulsió a utilitzar haurà d'estar inclòs entre els s'indiquen a l’Article 10.3, “Emulsions
bituminoses”, d’aquest Plec.

La dotació no serà inferior en cap cas a dos-cents grams per metre quadrat (200 g/m2) de lligant
residual, ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m2) quan la capa superior sigui una
mescla bituminosa discontínua en calent o una capa de trànsit drenant; o una capa de mescla
bituminosa en calent, tipus D ó S utilitzada com a rehabilitació superficial d'una carretera en servei.
No obstant això, la Direcció d’Obra podrà modificar tal dotació, a la vista de les proves realitzades en
obra.

11.2.4. EQUIP NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
S'estarà, en tot cas, a allò que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i
de transport pel que fa als equips utilitzats en l'execució de les obres.
EQUIP PER A L'APLICACIÓ DE LA EMULSIÓ BITUMINOSA
L'equip per a l'aplicació del lligant anirà muntat sobre neumàtics, i haurà de ser capaç d'aplicar la
dotació d’emulsió especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una
uniformitat transversal suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de permetre la recirculació en
buit de la emulsió.
Quan el reg d'adherència s'apliqui abans de l'estesa d'una mescla bituminosa discontínua en calent,
en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a deu mil (10.000) vehicles/ dia o quan
l'estesa de l'aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), en les categories de
trànsit pesat T00 a T1, el sistema d'aplicació del reg haurà d'anar incorporat al de l'estesa de la mescla,
de tal manera que d'ambdós simultàniament es garanteixi una dotació contínua i uniforme.
Anàlogament seran preceptius els requisits anteriors en capes de trànsit de gruix igual o inferior a
quatre centímetres ( 4 cm), en especial en les mescles bituminoses drenants quan es tractin
d'aplicacions per a rehabilitació superficial de carreteres en servei.

Als efectes d'aplicació d'aquest Article, no es consideraran com a regs d'adherència els regs de curat.

La resta d'aplicacions per a categories de trànsit pesat igual o superiors a T2 i en obres de més de
setanta mil metres quadrats (70.000 m2) de superfície per a categories de trànsit pesat T3 i T4, l'equip
per a l'aplicació de la emulsió haurà de disposar de rampa de reg.

11.2.2. MATERIALS

En punts inaccessibles als equips descrits anteriorment, i per completar l'aplicació, es podrà utilitzar un
equip portàtil, proveït d'una llança de mà.

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
Independentment d’això, s'estarà, en tot cas a allò que disposa la legislació vigent en matèria
ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Si fos necessari escalfar l’emulsió l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins
submergits a la cisterna, la qual haurà de ser calorífuga. En tot cas, la bomba de impulsió de l’emulsió
haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. L'equip també haurà
d'estar dotat d'un termòmetre per a l’emulsió, l’element sensor del qual no podrà estar situat en les
proximitats d'un element calefactor.
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11.2.5. EXECUCIÓ DE LES OBRES

11.2.7. CONTROL DE QUALITAT

PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE EXISTENT

CONTROL DE PROCEDÈNCIA DE L'EMULSIÓ BITUMINOSA

Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a efectuar el reg d'adherència compleix les
condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent. En cas contrari, haurà de ser corregida
d'acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra.

L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 7.3.4 d'aquest Plec.

Immediatament abans de procedir a l'aplicació de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar es
netejarà de pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran escombres
mecàniques o màquines d'aire a pressió; als llocs inaccessibles a aquests equips es podran utilitzar
escombres de mà. Es cuidarà especialment de netejar les vores de la zona a tractar.

CONTROL DE QUALITAT DE L'EMULSIÓ BITUMINOSA
L'emulsió bituminosa haurà de complir les especificacions establertes a l'apartat 7.3.5 d’aquest Plec.
CONTROL D'EXECUCIÓ
Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit d'entre els resultants
d'aplicar els tres (3) criteris següents:

Si la superfície fos un paviment bituminós en servei, s'eliminaran, mitjançant fresat, els excessos
d’emulsió bituminosa que hi hagués, i es repararan els desperfectes que poguessin impedir una
correcta adherència.

•

Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

•

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada.

Si la superfície tingués un reg de curat, transcorregut el termini de curat, s'eliminarà aquest per
escombrat enèrgic, seguit de bufada amb aire comprimit o un altre mètode aprovat per la Direcció
d’Obra.

•

La superfície regada diàriament.

APLICACIÓ DE L'EMULSIÓ BITUMINOSA
L'emulsió bituminosa s'aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades per la Direcció d’Obra. La
seva estesa s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de treball. Per
a això, es col·locaran, sota els difusors, tires de paper o un altre material a les zones on es comenci o
interrompi el reg. On fos necessari regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en
la unió de dues franges contigües.
La temperatura d'aplicació de l’emulsió serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre deu i
quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138.

La dotació d'emulsió bituminosa es comprovarà 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 de l’emulsió,
en al menys 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 d’emulsió bituminosa, per altres mitjans.
Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a tractar i la de l’emulsió, mitjançant
termòmetres col·locats lluny de qualsevol element calefactor.

11.2.8. CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REBUIG

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements, tals com vorades, tanques, senyals,
balises, etc., que hi estiguin exposats.

La dotació mitja del lligant residual 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.

11.2.6. LIMITACIONS DE L'EXECUCIÓ

La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els criteris
anteriors.

El reg d'adherència 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 a
judici de la Direcció d’Obra a cinc graus Celsius (5 °C), si la temperatura ambient tendeix a
augmentar.
L'aplicació del reg d'adherència es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa
superposada, al reg de manera que l’emulsió bituminosa hagi curat o trencat però sense que hagi
perdut la seva efectivitat com a element d'unió. Quan la Direcció d’Obra ho consideri necessari,
s'efectuarà un altre reg d'adherència, el qual no serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg
anterior fos imputable al Contractista.
Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'adherència, fins que hagi acabat el trencament de
l'emulsió.
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11.2.9. AMIDAMENT I ABONAMENT
L'emulsió bituminosa utilitzada en regs d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment
aplicats, segons les seccions tipus que figuren als Plànols.
L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

11.2.10.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
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especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.
Normes de referència
•

NLT-138. Viscositat Saybolt de les emulsions bituminoses.

•

UNE-EN 12697-3. Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per a mescla bituminosa en calent.
Part 3: recuperació de betum: evaporador rotatori.

-

Protecció del formigó i cura

12.1.2. CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats
per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons
les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

12. PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
12.1.3. PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:

12.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS GENERALS
12.1.1. DEFINICIÓ
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
-

Amb estenedora de formigó

-

Amb regle vibratori

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb estenedora:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació d'elements de guiat de les màquines

-

Col·locació del formigó

-

Realització de la textura superficial

-

Protecció del formigó i cura

En la col·locació amb regle vibratori:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas

-

Abocat, escampat i vibrat del formigó

-

Realització de la textura superficial
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE08.

12.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
12.2.1. CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre
les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran
defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
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En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament
i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la
DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les
condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó
fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre
la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a
28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
12.2.2. ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al
formigó fresc.

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn
ondulacions a la superfície del formigó.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa
construïda.

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a
10 m.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha
de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
paràmetre inferior a 2000 m.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a
facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el
seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma
que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i
posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
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S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en
rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle
no inferior a 4 m.
12.2.3. ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la
corresponent a 3 h de formigonament.
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12.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

superiors

a

les

tolerables.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
12.3.1. ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

12.4. 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 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos (PG-3).
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13. DRENATGE
13.1. PERICONS I POUS DE REGISTRE

- Els formigons de neteja i reblert hauran de tenir una resistència característica mínima
acompressió de quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d).
•

- Document Bàsic DB-SE, del Codi Tècnic de la Edificació.
- Els maons a emprar seran massissos.

13.1.1. DEFINICIÓ
El pericó és un recipient prismàtic per a la recollida d'aigua de les cunetes o de les canonades de
drenatge i posterior entrega a un desguàs.
El material constituent podrà ser formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol altre
previst al Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra. Normalment estarà cobert per una tapa o reixa.
El pou de registre és un pericó visitable de més de metre i mig (1,5 m) de profunditat.

Fàbrica de maó:

•

Blocs de formigó:
- La UNE-EN 771-3, “Especificacions de peces per fàbrica de ram de paleta. Part 3: Blocs de
formigó (àrids densos i lleugers)”.

•

Peces prefabricades de formigó:
- “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
- Resistència característica mínima a compressió: vint-i-cinc megapascals (25 MPa), a vint-i-vuit

13.1.2. FORMA I DIMENSIONS

- dies (28 d).

La forma i dimensions dels pericons i dels pous de registre, així com els materials a utilitzar, seran aquells
definits al Projecte.

- El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades aquelles
peces que presentin defectes.

Les dimensions mínimes interiors seran de vuitanta centímetres per quaranta centímetres (80 cm x 40
cm) per a profunditats menors a un metre i mig (1,5 m). Per a profunditats superiors, aquests elements
seran visitables, amb dimensió mínima interior d’un metre (1 m) i dimensió mínima de tapa o reixa de
seixanta centímetres (60 cm).

13.1.4. EXECUCIÓ

Les tapes o reixes s’ajustaran al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la seva cara exterior
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents, sempre que el Projecte no indiqui un altre criteri. Es
dissenyaran d’acord amb l’Article 2604 d’aquest Plec, i es prendran precaucions per evitar el seu
robatori o desplaçament.

La part superior de l'obra es disposarà de tal forma que s'evitin els vessaments del terreny circumdant
sobre ella i al seu interior, seguint el previst als Plànols.

Tant els pericons com els pous de registre hauran de ser fàcilment netejables, estant proscrits els
pericons no registrables.

Les connexions de tubs i cunetes s'efectuaran a les cotes indicades en els Plànols, de manera que els
extrems dels conductes quedin enrasats amb les cares interiors de les parets del pericó o pou.

El reblert de l'extradós de la fàbrica s'executarà, en general, amb material procedent de l'excavació,
d'acord amb l'Article 332, “Reblerts localitzats” d'aquest Plec, o amb formigó, segons s'indiqui al
Projecte.

El fons haurà d'adaptar-se a les necessitats hidràuliques i, si s’escau, de visitabilitat. S’haurà d’assegurar
la continuïtat del corrent d’aigua. Es disposaran sorreres on indiqui el Projecte, o en el seu defecte, la
Direcció d’Obra, i en el cas de no existir caldrà d'assegurar que les aigües arrosseguin els sediments.

Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

13.1.3. MATERIALS

13.1.5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.
S’hauran de complir, a més, les següents prescripcions específiques:

Les toleràncies en les dimensions del cos dels pericons i pous de registre no seran superiors a deu
mil·límetres (10 mm) respecte d’allò que s'especifiqui als Plànols.

•

Formigó:

Es tindrà especial cura amb el segellat de les juntes entre els tubs i les parets dels pous i pericons.

Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu mil·límetres (10 mm).
Les unions entre els pous i pericons amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser tals que es
garanteixi l’estanquitat del conjunt.

- “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
- “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
- Articles 5 “Formigons” d'aquest Plec.
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13.1.6. 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 5, “Formigons”, d’aquest Plec.

13.1.7. CONTROL DE QUALITAT
13.1.7.1.

Control de qualitat dels materials

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 13.1.10, 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. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars establirà assajos
addicionals referits a la determinació de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la
flexió i al xoc, segons la UNE-EN 1351.
13.1.7.2.

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.
Normes de referència
•
•
•
•

UNE-EN 771-3. Especificacions de peces per fàbrica de ram de paleta. Part 3: Blocs de formigó
(àrids densos i lleugers).
UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per
capil·laritat del formigó endurit.
UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau.
UNE-EN 1917. Pous de registre i cambres de inspecció de formigó en massa, formigó armat i
formigó amb fibres d’acer.

Control de recepció de la unitat acabada

Es comprovaran les dimensions, gruixos i cotes dels pericons o pous.
En cas que el Projecte consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat, aquesta es
realitzarà segons la UNE-EN 1917.

13.1.8. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG
Els pous i pericons que no compleixin les condicions esmentades als apartats 410.3 i 410.5 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.

13.1.9. AMIDAMENT I ABONAMENT
Els pericons i els pous de registre s’amidaran per unitats (u) realment executades i si s’escau, amb un
suplement per metre de fondària.
Aquesta unitat d'obra inclou l’excavació, el reblert de l'extradós, els elements complementaris (tapa,
reixa, marc, graons per a formació d’escales de gat) els materials per a garantir l’estanquitat del pou
o pericó amb les canalitzacions, i tots els treballs necessaris per a la seva completa execució.

13.1.10.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
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13.2. EMBORNALS I BONERES
13.2.1. DEFINICIÓ
Embornal és el dispositiu per on es desguassa l'aigua de pluja de les calçades d'una carretera, dels
taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció.
Clavegueró és el dispositiu de desguàs, generalment protegit per una reixa, que compleix una funció
anàloga a la de l'embornal, però disposat de forma que l'entrada de l'aigua sigui en sentit
sensiblement vertical.
Aquests elements, en general, constaran d'orifici d’entrada o desguàs, reixa i pericó si s’escau, i
conducte de sortida.

13.2.2. FORMES I DIMENSIONS
La forma i dimensions dels embornals i de les boneres, així com els materials a utilitzar, seran aquells
definits al Projecte.
L'orifici d'entrada de l'aigua haurà de tenir la longitud suficient per assegurar la seva capacitat de
desguàs, especialment a les boneres. Els embornals hauran de tenir una depressió a l'entrada que
asseguri la circulació de l'aigua cap al seu interior.
Les dimensions interiors del pericó i la disposició i diàmetre del tub de desguàs seran aquells que
assegurin sempre un funcionament correcte, sense que es produeixin embussos, tenint en compte els
materials sòlids que pot arrossegar l'aigua. En tot cas, hauran de ser fàcilment netejables.
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Les boneres situats a la plataforma no hauran de dificultar la circulació sobre ella, disposant-se, en la
mesura que es pugui, a la vora de la mateixa i en superfícies regulars, assegurant sempre que l'aigua
dreni adequadament.
Les reixes es disposaran generalment amb les barres en direcció del corrent i la separació entre elles
no excedirà de quatre centímetres (4 cm). Tindran la resistència necessària per resistir el pas de
vehicles, complint l’especificat a l’Article 2604 d’aquest Plec, i estaran subjectes de manera que no
puguin ser desplaçades pel trànsit.

13.2.3. MATERIALS
Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de les boneres i dels embornals
compliran amb allò que s'ha especificat a les instruccions i normes vigents que afectin els esmentats
materials, així com als articles corresponents d'aquest Plec.
En tot cas, se seguirà allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

13.2.4. EXECUCIÓ
Les obres s’executaran d'acord amb allò especificat al Projecte i amb allò que sobre el particular
ordeni la Direcció d’Obra, complint sempre amb les condicions assenyalades en els articles
corresponents d'aquest Plec per a la posada en obra dels materials previstos.
El segellat de les juntes de les boneres es farà d’acord amb l’indicat al Projecte.
Abans de la col·locació de les reixes es netejarà el clavegueró o embornal, assegurant-se el
funcionament correcte posterior.
Després de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, incloent-hi el conducte
de sortida, eliminant totes les acumulacions de sòlids, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus,
havent-la de mantenir lliure de tals acumulacions fins a la recepció de les obres.
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

13.2.5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA

S’hauran de complir a més a més les següents prescripcions específiques:

Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu mil·límetres (10 mm).

•

Formigó:

Les toleràncies en les dimensions del cos dels embornals i boneres no seran superiors a deu mil·límetres
(10 mm) respecte d’allò que s'ha especificat als Plànols.

Les unions entre els embornals i boneres amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser tals
que es garanteixi l’estanquitat del conjunt.

- “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
- “Instrucció per la recepció de ciments (RC-08)” o normativa vigent que la substitueixi.

13.2.6. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

- Articles 5 “Formigons” d'aquest Plec.

L’execució d’embornals i boneres complirà, en allò referent a les condicions ambientals (en particular
pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 5 “Formigons”, d’aquest Plec.

- Els formigons de neteja i reblert han de tenir una resistència característica mínima a compressió
de quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d).
•

Fàbrica de maó:
- Document Bàsic DB-SE, del Codi Tècnic de la Edificació.
- Els maons a emprar seran massissos.

•

Peces prefabricades de formigó:
- “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.
- El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades aquelles
peces que presentin defectes.

13.2.7. 411.7. 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 13.2.10 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 superat una comprovació
general d'aspecte i dimensions. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, establirà assajos
addicionals referits a la determinació de l'absorció d'aigua, segons la UNE 83982, i les resistències a la
flexió i al xoc, segons la UNE-EN 1351.
Es comprovaran les dimensions i cotes dels embornals i boneres.
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En cas que el Projecte consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat, aquesta es
realitzarà segons la UNE-EN 1917.

13.3. TUBS PER A OBRES DE DRENATGE
13.3.1. DEFINICIÓ

13.2.8. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG
Els embornals i boneres que no compleixin les condicions esmentades a l’apartat 411.5 d’aquest Plec,
seran demolits i executats novament, quedant explícitament prohibides les reparacions puntuals
excepte indicació expressa i per escrit de la Direcció d’Obra.

Aquest Article comprèn la instal·lació de tubs prefabricats de formigó en massa o armat; de tubs de
policlorur de vinil no plastificat (PVC), de tubs de polipropilè (PP) i de tubs de polietilè (PE), que
s’empraran per a la conducció d’aigües a làmina lliure per gravetat en obres de drenatge transversal i
longitudinal.

13.2.9. AMIDAMENT I ABONAMENT

En aquesta unitat d’obra s’inclouen les següents operacions:

Els embornals i boneres es mesuraran per unitats (u) realment executades en obra.
Aquesta unitat inclou l'embocadura, la reixa i el pericó receptor. El pericó receptor inclou l’obra de
fàbrica de solera, parets i sostre, l'esquerdejat i brunyit interior, la tapa i la terminació al voltant
d'aquest amb tots els materials i activitats per garantir l’estanquitat de l’embornal o clavegueró amb
les canalitzacions i en definitiva, tots els elements constitutius d'aquest, així com l'excavació
corresponent, i rebliment si s’escau.

•

L’excavació de la rasa, si s’escau.

•

El llit d’assentament sobre el qual es col·loca el tub.

•

El subministrament, anivellament i col·locació del tub. La connexió amb pericons o pous.

•

La subjecció del tub per evitar moviments durant el rebliment al voltant del mateix.

El reblert fins a la cota definida al Projecte. Execució de les juntes.
13.2.10.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.

13.3.2. MATERIALS

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, se seguirà allò establert al seu Article 9.

Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.
Normes de referència
•
•
•

UNE 83982. Durabilitat del formigó. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per
capil·laritat del formigó endurit.
UNE-EN 1351. Determinació de la resistència a flexió del formigó curat en autoclau.
UNE-EN 1917. Pous de registre i cambres de inspecció de formigó en massa, formigó armat i
formigó amb fibres d’acer.

Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els tubs seran de formigó en massa, formigó armat, policlorur de vinil no plastificat (PVC), polipropilè
(PP) o polietilè (PE).
El formigó al voltant dels tubs, si s’escau, tindrà la resistència característica indicada al Projecte, que
com a mínim serà de vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28d). El formigó haurà de complir
amb la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi.

13.3.3. EXECUCIÓ DE LES OBRES
Se seguirà, en tot cas, allò que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i
salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

13.3.3.1.

Transport i emmagatzematge

Els tubs es transportaran a obra d’acord amb les indicacions del fabricant i s’emmagatzemaran
d’igual forma. En tot cas es garantirà que cap dels tubs pugui sofrir deformacions o sol·licitacions no
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previstes. Tots els tubs que presentin deformacions generals o defectes a les seccions de connexió
seran rebutjats.
13.3.3.2.

Posada en obra

En cas de que els tubs sobresurtin, parcial o totalment, de la cota del terreny existent, per a la part que
sobresurti i que, per tant requereixi un reblert posterior a banda i banda dels mateixos fins a la seva
total cobertura, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars desenvoluparà el procediment de
posada en obra.
En el cas de que s’hagi d’executar una rasa per cobrir parcial o totalment el tub, si el Projecte
contempla un dau de formigó per a la protecció del tub, l’amplada de la rasa serà igual a la del dau.
En el cas de que es contempli un reblert de la rasa amb material granular, aquesta haurà de tenir un
sobre–ample mínim de trenta centímetres (30 cm) a banda i banda de les generatrius més exteriors del
tub, per tal de permetre el correcte reblert i la compactació del material.
En cas que el llit d’assentament del tub sigui de formigó, el Projecte indicarà la seva resistència i el seu
gruix, que com a mínim, seran de vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies i quinze centímetres (15
cm), respectivament.
Un cop preparat el llit d’assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent,
tenint cura de la seva perfecta alineació i pendent. Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els
que presentin defectes.
Es realitzarà la col·locació dels tubs mitjançant grua o a mà, en funció del seu pes, i mai per rodament
o llançament. En tot cas, s’evitaran danys en els tubs per cops o mala subjecció. Es preveurà i es
controlarà la immobilitat dels tubs durant l’operació del reblert de la rasa.
Es tindrà especial precaució en verificar que el gir entre dos tubs consecutius està dintre de les
toleràncies fixades pel Projecte a fi i efecte de garantir el correcte funcionament de les juntes.
Pel cas de canonades amb dau de formigó caldrà assegurar, mitjançant vibrat, el rebliment complet
de l’espai comprés entre la canonada, la base de recolzament i el talús de la rasa o l’encofrat en cas
d’omplir per damunt del terreny existent. Caldrà formigonar contra les parets de la rasa i s’assegurarà
que aquestes es trobin sanejades, de forma que el vessament de formigó contra aquestes no provoqui
caigudes parcials del talussos, originant la discontinuïtat del massís.
En cas que els talussos haguessin resultat amb menys pendent que els projectats, amb sobre–
excavacions i sanejaments, caldrà formigonar-los d’igual forma, és a dir, contra el terreny.
S’assegurarà en tot cas que la secció formigonada és com a mínim la prevista en el Projecte.
En el cas de reblerts amb terres, una vegada realitzades les rases i, si procedeix, les proves de la
canonada instal·lada, per a la qual cosa s'haurà fet un reblert parcial de la rasa deixant visibles les
juntes, es procedirà al rebliment definitiu d'aquesta, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra.
El reblert de la rasa es subdividirà en dues zones: la zona baixa, fins a una alçària de trenta centímetres
(30 cm) per sobre de la generatriu superior del tub o de la rasant del terreny, i la zona alta que
correspon a la resta del reblert de la rasa.

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
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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.
En el cas de rases excavades en terraplens o en reblerts tot-u la densitat obtinguda després de
compactar el reblert de la rasa haurà de ser igual o major que la dels materials contigus. En el cas de
rases sobre terrenys naturals o sobre pedraplens, aquest objectiu s’haurà d'aconseguir en la mesura
del possible. En cas contrari, es seguirà allò indicat al Projecte o, per defecte, per la Direcció d’Obra,
però en cap cas, per sota dels valors mínims de densitat indicats en els articles de reblerts d'aquest
Plec.
Es prestarà especial atenció durant la compactació dels reblerts, de manera que no es produeixin ni
moviments ni danys a la canonada, per la qual cosa es reduirà, si fos necessari, el gruix de les capes i
la potència de la maquinària de compactació.
Quan existeixin dificultats en l'obtenció dels materials indicats o dels nivells de compactació exigits per
a la realització dels reblerts, el Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra, una solució
alternativa sense sobrecost addicional.
S’acompliran igualment les condicions indicades a l’Article 2, “Excavació en rases i pous” i a l’Article 3,
“Reblerts localitzats” d’aquest Plec.
13.3.3.3.

Juntes

Les juntes s’hauran d’executar d’acord amb les indicacions del Projecte.
Per a qualsevol tipus de junta es verificaran les seves característiques, les toleràncies del dispositiu
d’unió, i les limitacions a respectar en la seva col·locació.
Les juntes d’estanquitat seran subministrades pel fabricant de tubs, integrades en l’element o
separades. L’execució de les juntes haurà de garantir l’estanquitat de la canalització completa en les
condicions de treball previstes al Projecte.

13.3.4. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA
Les característiques dels tubs seran les especificades en el Projecte.
L’alineació de la generatriu inferior i interior del tub en planta i alçat s’ajustarà als Plànols. No
s’admetran diferències en planta i alçat superiors als cinc centímetres (5 cm), ni trams en
contrapendent.
Els angles entre les generatrius inferiors i interiors de dos tubs consecutius, en planta i alçat,
compliran l’especificat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
S’acompliran els criteris de estanquitat i pressió de treball del conjunt definits pel Projecte, segons la
UNE,-EN 1916 i en el cas d’haver-hi juntes elastomèriques, segons la UNE-EN 681-1.

Pàg. 88

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

El reblert, de formigó o de terres, s’executarà d’acord amb les especificacions del Projecte. No es
produiran en cap tram retencions d’aigua o entollades.

La diferència en planta i alçat entre els angles de les generatrius inferiors i interiors dels dos tubs
consecutius obtinguts i el teòric establert, compliran les especificacions de la unitat acabada de
l’apartat 13.3.4 d’aquest Plec.

13.3.5. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

En la realització de la prova d’estanquitat es compliran les especificacions de la unitat acabada
establertes a l’apartat 13.3.4 d’aquest Plec.

L’execució de canalitzacions que incloguin llits o reblerts de formigó complirà, en allò referent a les
condicions ambientals (en particular pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 5,
“Formigons”, d’aquest Plec.
Per altra banda, els treballs es suspendran quan, per raons ambientals i a criteri de la Direcció d’Obra,
no es pugui garantir el correcte estat de l’excavació on s’executarà el muntatge de les canonades.

13.3.6. CONTROL DE QUALITAT
13.3.6.1.

Control de recepció dels materials

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 13.3.9, 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.
13.3.6.2.

Control de recepció de la unitat acabada

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, el corresponent a una obra de
drenatge o a un tram de tub comprés entre dos pous consecutius.
Un cop col·locats els tubs, per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les alineacions
de la generatriu inferior i interior del tub, en planta i alçat, compleixen les especificacions de la unitat
acabada establertes a l’apartat 13.3.4 d’aquest Plec, així com es mesurarà la pendent en aquests
punts.
Es comprovarà en tres (3) seccions aleatòries corresponents a les juntes, que els angles entre les
generatrius inferiors i interiors dels dos tubs consecutius de la junta, en planta i alçat, compleixen les
especificacions de la unitat acabada establertes a l’apartat 13.3 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.
En cas que el Projecte consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat, aquesta es
realitzarà segons la UNE-EN 1916.

13.3.7. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG
Les diferències en planta i alçat entre les alineacions de la generatriu inferior i interior del tub
obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols no excediran de les toleràncies especificades a
l’apartat 13.3.4 d’aquest Plec, la pendent mesurada en cada punt no donarà contrapendent i no
existiran zones que retinguin aigua.
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Les obres de drenatge que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades
novament pel Contractista, al seu càrrec.

13.3.8. AMIDAMENT I ABONAMENT
Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre
el terreny. Aquesta unitat d’obra inclou l’excavació i eventual reblert de la rasa, el
subministrament del tub, la seva col·locació, les juntes i el llit i revestiment de formigó que s’indiqui al
Projecte, amb els encofrats necessaris, si s’escau.

13.3.9. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui reconegut pel promotor.
Normes de referència
•

UNE-EN 681-1. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de
canonades utilitzades en canalitzacions d’aigua i drenatge.

•

UNE-EN 1916. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó
amb fibra d’acer.

14. MARQUES VIALS
14.1. 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.
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14.2. TIPUS
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).

14.3. MATERIALS
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
Article.
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.

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.

14.3.2. CRITERIS DE SELECCIÓ
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 7.1 a totes i cadascuna de les característiques de la carretera que en l’esmentada
Taula s’especifiquen (situació de la marca vial, textura superficial del paviment, tipus de via i la seva
amplària i la intensitat mitja diària del tram).

Taula 7.1
Valors individuals de cada característica de la carretera a utilitzar en el càlcul del

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.
Les proporcions de barreja, la classe de material més adequat en cada cas seguirà el prescrit a
l'apartat 7.3.2 d’aquest Plec. A més a més, 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).

14.3.1. CARACTERÍSTIQUES
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.

Per aplicacions directes sobre mescles drenants, la textura superficial s’entendrà com a percentatge de buits, aplicant-se el
valor 1 quan el percentatge de buits sigui inferior al 20 per cent, el valor 2 quan el percentatge de buits estigui comprés entre el
20 i el 25 per cent, i el valor 3 quan el percentatge de vuits sigui superior al 25 per cent.

Obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequat es seleccionarà d'acord amb el
criteri especificat a la Taula 7.2.

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.
Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i, en particular,
referent als procediments especials de reconeixement, es seguirà allò establert al seu Article 9.
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Taula 7.2
Determinació de la classe de material en funció del factor de desgast.
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Taula 7.4
Valors mínims de les característiques essencials exigides per a cada tipus de marca vial.

Sense perjudici de l'anterior, els productes pertanyents a cada classe de material compliran amb les
especificacions relatives a durabilitat, segons s'especifica en l'apartat 7.3.1 d’aquest Plec, per al
corresponent interval del "factor de desgast" basant-se en el criteri definit a la Taula 7.3.

Els mètodes de determinació dels paràmetres contemplats en aquesta Taula, seran els especificats a la UNE-EN 1436.

Taula 7.3
Requisit de durabilitat en funció del factor de desgast.

(*) Independentment de la seva avaluació amb equip portàtil o dinàmic.

14.5. MAQUINÀRIA D'APLICACIÓ
La maquinària i equips emprats per a l'aplicació dels materials utilitzats en la fabricació de les marques
vials, hauran de ser capaços d'aplicar i controlar automàticament les dosificacions requerides i
conferir una homogeneïtat a la marca vial tal que garanteixi les seves propietats al llarg de la mateixa.
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.

Un cop seleccionat el tipus de material, entre els productes d'aquesta classe, la Direcció d'Obra,
fixarà, en funció del substrat i les característiques de l'entorn, la natura i qualitat dels mateixos, així com
la seva dotació unitària en tots i cadascun dels trams o zones, en els que pugui diferenciar-se l'obra
completa de senyalització.

14.4. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA
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 en l'apartat
7.3 d’aquest Plec.
Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran amb allò
especificat a la Taula 7.4 i, així mateix, amb els requisits de color especificats i mesurats segons la UNEEN 1436.
Es cuidarà especialment que les marques vials aplicades no siguin en cap circumstància, la causa de
la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment, per la qual cosa en el seu disseny s’hauran de
preveure els sistemes adequats per al drenatge.
Segons el període de garantia, es fixarà el nivell de qualitat mínim de les marques vials, més adequat
a cada tipus de via, el qual 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.
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14.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES
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 7.11 d’aquest Plec. 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.
14.6.1. PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'APLICACIÓ
Abans de procedir a l'aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del paviment a fi de
comprovar el seu estat superficial i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es durà a terme
una neteja de la superfície per eliminar la brutícia o altres elements contaminants que poguessin influir
negativament en la qualitat i durabilitat de la marca vial a aplicar.
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La marca vial que s'apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial
antiga). En cas contrari, haurà d'efectuar-se el tractament superficial més adequat (esborrat de la
marca vial existent, aplicació d'una emprimació, etc.). 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.

14.6.2. LIMITACIONS A L'EXECUCIÓ
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).

14.6.3. PREMARCATGE
Prèviament a l'aplicació dels materials que conformin la marca vial, es durà a terme un acurat
replanteig de les obres que garanteixi la correcta terminació dels treballs. Per a això, quan no existeixi
cap tipus de referència adequada, es crearà una línia de referència, bé contínua o bé mitjançant
tants punts com s’estimin necessaris, separats entre si per una distància no superior a cinquanta
centímetres (50 cm).
El Contractista haurà de realitzar, entre d’altres, el replanteig dels punts on comencen i acaben les
línies contínues de prohibició d'avançar segons l’establert als Plànols. La Direcció d’Obra comprovarà
aquests trams, i els aprovarà si s’escau, o els modificarà en cas contrari.

14.6.4. ELIMINACIÓ DE LES MARQUES VIALS
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.

•
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14.7. 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.

14.7.1. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS
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 7.11 d’aquest Plec.
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 7.6.
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 700.11 d’aquest Plec, 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 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 135200-2.
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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.

•

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 1352002.

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 microesferes defectuoses i índex de refracció considerats a la
UNE-EN 1423.

•

Marques vials prefabricades que no compleixin les especificacions, per cada tipus, de la UNEEN 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.

14.7.2. CONTROL DE L'APLICACIÓ DELS MATERIALS
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 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
dona 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.

14.7.3. CONTROL DE LA UNITAT ACABADA

•

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:

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.

•

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.

Les marques vials aplicades compliran els valors especificats en l'apartat 700.4 d’aquest Plec i es
rebutjaran totes les marques vials que presentin valors inferiors als especificats en l’esmentat apartat.

•

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.
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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.

Pàg. 93

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

14.8. PERÍODE DE 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.
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.

L'abast de la certificació en aquest cas estarà limitat als materials per als que tals organismes
posseeixin la corresponent acreditació.
Si els productes, als que es refereix aquest Article, disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s'exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal.
Normes de referència
•

UNE 135200-2. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Part 2: Materials.
Assajos de laboratori.

•

UNE 135200-3. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Part 3: Materials.
Assajos de durabilitat.

14.9. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

•

Abans d'iniciar-se l'aplicació de les marques vials, 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, així com de les marques, acabades de pintar, fins al seu total assecat.

UNE 135274. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Marques vials.
Determinació de la dosificació de pintures i materials de postmesclat in situ.

•

UNE 135277-1. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Maquinària
d'aplicació. Part 1: classificació i característiques.

Les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant l'execució de les obres, estarà d'acord amb
tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent.

•

UNE 135287. Equipament per a la senyalització vial. Senyalització horitzontal. Microesferes de
vidre. Granulometria i percentatge de defectuoses.

•

UNE-EN 1423. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Materials de postmesclat.
Microesferes de vidre, granulats antilliscants i barreges d'ambdós.

•

UNE-EN 1424. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Microesferes de vidre de
premesclat.

•

UNE-EN 1436. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Comportament de les marques
vials aplicades sobre la calçada.

•

UNE-EN 1790. Materials per a la senyalització vial horitzontal. Marques vials prefabricades.

•

UNE-EN 1824. Materials per a senyalització vial horitzontal. Proves de camp.

14.10. AMIDAMENT I ABONAMENT
Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment aplicats,
mesurats per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'amidaran per
metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols.
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i
premarcat.
L'eliminació de les marques vials d'ample constant, existents abans de començar les obres, s'amidarà
per metres lineals (m) realment eliminats, mesurats per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas
contrari, l'eliminació de les marques vials existents abans de començar les obres s'amidarà per metres
quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el paviment.

15. PINTURES PER A MATERIALS FERRIS

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.

15.1. PINTURES DE MINI DE PLOM PER A EMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE MATERIALS FERRIS
15.1.1. DEFINICIÓ

14.11. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE LA QUALITAT
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en el
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan aquestes
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establides en
aquest Article podrà ser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per realitzar
tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial
Decret 2200/1995, de 28 de desembre.
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Es defineixen com a pintures de mini de plom, per a emprimació anticorrosiva de superfícies de metalls
ferris, les que compleixen les condicions exigides en el present Article.
Les pintures incloses en aquest Article es classifiquen en els tipus següents:
• Tipus I: Pintura de mini de plom a l'oli de llinosa.
• Tipus II: Pintura de mini de plom-òxid de ferro, amb vehicle constituït per una barreja de resina
gliceroftàlica modificada i oli de llinosa cru, dissolt en la quantitat convenient de dissolvent
volàtil.
• Tipus III: Pintura de mini de plom amb vernís gliceroftàlic.
• Tipus IV: Pintura de mini de plom amb vernís fenòlic.
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15.1.2. COMPOSICIÓ
Del pigment
Els diferents pigments utilitzats en la formulació de les pintures presentaran les característiques que
s'indiquen a la Taula 8.1.1. Els pigments extrets en analitzar la pintura presentaran les característiques
quantitatives que s'indiquen a la Taula 8.1.2.
Taula 8.1.1
Pigment Norma d’assaig

(1) Les impureses de l’òxid de ferro hauran de ser de naturalesa silícia.

Taula 8.1.2
Component Norma d’assaig

Del vehicle
En qualsevol dels quatre tipus esmentats, els vehicles hauran d'estar exempts de colofònia i els seus
derivats.
Contindran les quantitats apropiades d’antioxidants i agents que evitin en el major grau possible la
sedimentació del pigment. Els components del vehicle hauran de barrejar-se en les proporcions que
s'indiquen a la Taula 8.1.3.
Taula 8.1.3
Component Norma d’assaig

El vehicle de la pintura tipus I estarà constituït per una barreja d'oli de llinosa cru, oli de llinosa
polimeritzat, a més dels dissolvents i assecants necessaris.
El vehicle de les pintures tipus II estarà constituït per una barreja d'oli de llinosa cru i de resina
gliceroftàlica mitja en olis, a més a més dels dissolvents i assecants necessaris.
El vehicle de les pintures tipus III serà un vernís gliceroftàlic composat per una resina gliceroftàlica mitja
en olis, dissolta en la quantitat adequada de dissolvents volàtils i els assecants necessaris.
El vehicle de les pintures tipus IV serà un vernís fenòlic compost per una barreja d'oli de fusta de Xina i
resina de p-fenil fenol-formaldehid, dissolvents volàtils i assecants.
La resina fenol-formaldehid que s'empri en la formulació del vehicle de les pintures tipus IV complirà les
condicions indicades a la Taula 8.1.4.
El vernís fenòlic que forma part del vehicle de les pintures incloses en el tipus IV complirà les condicions
indicades a la Taula 8.5 i tindrà la composició següent:
Resina de p-fenil fenol-formaldehid, segons la INTA 16 16 04
Oli de fusta de Xina, segons la UNE 48146
Benzina 150-210, segons la INTA 16 23 02

20,25 % en pes
39,75 % en pes
40,00 % en pes

Taula 8.1.4
Característiques Norma d’assaig

(1) Per aquest assaig s’escalfarà a reflux la resina amb alcohol etílic fins a la seva total dissolució (uns quinze minuts
aproximadament) i s’examinarà la solució després de transcorregudes vint-i-quatre hores (24h).

Aquests ingredients condueixen a un vernís que compleix les propietats indicades a la Taula 8.5 quan
es tracten d'acord amb el següent esquema de cocció:
Es col·loquen a la caldera de cocció la resina i l'oli i s'escalfen de tal manera que en quaranta minuts
(40 min) s'arribi a la temperatura de dos-cents quaranta graus centígrads (240 °C). Es manté el bany a
aquesta temperatura el temps convenient (de 35 a 40 min). Es refreda amb aigua i es dilueix amb la
benzina 150-210. El temps indicat com a convenient serà aquell que condueixi, simultàniament, en el
producte final a la viscositat i al contingut en matèria no volàtil especificats a la Taula 8.1.5.
Taula 8.1.5
Característiques Norma d’assaig
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Estabilitat a la dilució
La pintura romandrà estable i uniforme al diluir vuit (8) parts, en volum, de pintura amb una (1) part, en
volum, de benzina 156-210 °C, segons les INTA 16 23 02 i UNE 48097.
Conservació en l’envàs
La pintura, en envàs ple i recentment obert, no mostrarà una sedimentació excessiva i serà fàcilment
redispersada a un estat homogeni, per agitació amb espàtula apropiada. Després d'agitada no
presentarà coàguls, pells, dipòsits durs ni separació de color, d’acord amb la INTA 16 02 26.
Aplicació a brotxa
La pintura s'aplicarà a brotxa sense dificultat, posseirà bones propietats d'anivellació de la superfície i
no tindrà tendència a despenjar-se quan s'apliqui sobre una superfície vertical d'acer, amb un
rendiment de dotze metres quadrats i mig per litre de pintura (12,5 m2/l), d'acord amb la MELC 12.03.

15.1.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA PINTURA
Quantitatives
Els diversos tipus de pintura inclosos en el present Article presentaran les característiques quantitatives
que s'indiquen a la Taula 8.1.6.

Aplicació per polvorització
Després de diluir la pintura amb benzina en la proporció d'un (1) volum de dissolvent per vuit (8) volums
de pintura, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti tendència a
despenjar-se, ni a la formació de “pells de taronja”, o qualsevol altre defecte, segons la MELC 12.03.
15.1.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA PEL·LÍCULA SECA DE PINTURA

Taula 8.1.6

Aspecte
La pel·lícula seca de pintura presentarà un aspecte uniforme, exempt de grans i de qualsevol altre
imperfecció superficial.
Flexibilitat
No es produirà esquerda ni arrencada de pel·lícula en doblegar la proveta assajada sobre un mandrí
de sis mil·límetres i mig (6,5 mm) de diàmetre, d'acord amb la MELC 12.93.
Resistència a la immersió en aigua de les pintures tipus IV
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a
vint-i-tres graus centígrads (23 °C), on haurà restat submergida durant catorze (14) dies, no
s'observaran butllofes ni arrugues en la pel·lícula de pintura.
En un nou examen de la proveta dues (2) hores després d'haver estat treta de l'aigua, la pel·lícula de
pintura no estarà reblanida, i només s'admetrà un lleuger emblanquinament, d'acord amb la UNE-EN
ISO 2812.
15.1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT

Qualitatives
Color
Les pintures tipus I, III i IV tindran el color taronja característic del mini de plom; les del tipus II, tindran el
color típic de les barreges de mini de plom amb òxid de ferro vermell.
Estabilitat en envàs parcialment ple
No es formaran pells al cap de quaranta vuit hores (48 h), segons la MELC 12.77.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

L’amidament i abonament de les pintures de mini de plom per a emprimació anticorrosiva de
materials ferris, no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la unitat
corresponent.
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15.2. ESMALTS SINTÈTICS BRILLANTS PER A ACABAT DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES
15.2.1. DEFINICIÓ
Es defineixen com a esmalts sintètics brillants per a acabat de superfícies metàl·liques els d’assecat a
l'aire o en estufa que, per presentar gran resistència als agents i conservar el color i la brillantor,
resulten adequats per ser emprats sobre superfícies metàl·liques prèviament emprimades.
Atenent al mode en què es realitza el seu assecat, aquests esmalts es classifiquen en:
• Esmalts d'assecat a l'aire.
• Esmalts d'assecat en estufa.

El vehicle estarà constituït per una resina gliceroftàlica i la barreja apropiada d'hidrocarburs alifàtics,
aromàtics o terpènics, de manera que compleixi amb les exigències imposades en el present Article.
Pot portar incorporades igualment petites quantitats d'agents humectants, estabilitzadors o antipòsits.
El vehicle així preparat complirà les característiques que s'indiquen a la Taula 8.2.3.
Taula 8.2.2

15.2.2. COMPOSICIÓ
De l’esmalt
Els esmalts de diferents colors inclosos al present Article, que hauran d'aplicar-se tal i com es troben en
l'envàs, estaran constituïts per pigments i vehicles de les característiques que s'indiquen a la Taula 8.2.1.

Taula 8.2.3

Taula 8.2.1

Del vehicle dels esmalts d’assecat en estufa
El vehicle estarà constituït per una resina gliceroftàlica curta o mitja en olis, barrejada amb resina
d'urea o melamina-formaldehid, en quantitat no menor al deu per cent (10%).
Contindrà, així mateix, la quantitat necessària d'hidrocarburs aromàtics, perquè el conjunt compleixi
amb les característiques imposades al present Article. Pot, igualment, portar incorporades petites
quantitats d'agents humectants, estabilitzadors o antipòsits. El vehicle així preparat presentarà les
característiques que s'indiquen a la Taula 8.2.4.
Taula 8.2.4

Del pigment
Els pigments utilitzats seran els compostos purs, exempts de càrregues i escampadors, que s'indiquen a
la Taula 8.2.2.
Del vehicle dels esmalts d’assecat a l’aire
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
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15.2.3. CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES DE L’ESMALT LÍQUID
Conservació en envàs ple
L'esmalt en envàs ple i recentment obert serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una
espàtula apropiada. Després d'agitat no presentarà coàguls, pells ni dipòsits durs, ni tampoc
s'observarà flotació de pigments, d'acord amb la INTA 16 02 26.
Estabilitat en envàs ple
L'esmalt no augmentarà la seva consistència, en més de deu (10) unitats Krebs, al cap de sis (6) mesos
de romandre emmagatzemat en envàs hermèticament tancat a temperatura ambient; així com
tampoc es formaran pells, gels ni dipòsits durs. L'esmalt serà fàcilment homogeneïtzable per agitació
amb una espàtula apropiada.
Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.77.
Estabilitat en envàs parcialment ple
No es formaran pells al cap de quaranta-vuit hores (48 h). Transcorreguts trenta dies (30 d) no es
formaran gels ni dipòsits durs, i la pell superficial que pogués formar-se serà contínua i fàcil d'eliminar
sense trencar-se. L'esmalt serà fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb una espàtula apropiada.
Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.77.

L'esmalt no contindrà benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent de reconeguda toxicitat.
Aplicabilitat de la segona mà d’esmalt
No haurà de produir-se cap irregularitat, en la pel·lícula seca d'esmalt, quan s'apliqui una segona mà
del mateix sobre plaques que prèviament hagin estat pintades. L'examen de les plaques es farà
després de transcorreguts els següents temps d'assecat:
• Esmalt d'assecat a l'aire: vint-i-quatre hores (24 h).
• Esmalt d'assecat en estufa, a cent vint graus centígrads (120 °C) amb una tolerància de dos
graus centígrads (± 2 °C): quaranta-cinc minuts (45 min).

15.2.4. CARACTERÍSTIQUES QUANTITATIVES DE L’ESMALT LÍQUID
La pintura líquida complirà les característiques quantitatives que s'indiquen a la Taula 8.2.5.
Taula 8.2.5

Aplicació a brotxa
L'esmalt d'assecat a l'aire s'aplicarà a brotxa sense dificultat, posseirà bones propietats d’anivellació
de la superfície i no tindrà tendència a desprendre’s quan s'apliqui sobre una superfície vertical d'acer,
amb un rendiment de deu metres quadrats per litre d'esmalt (10 m2/l), d’acord amb la MELC 12.03.
Aplicació per polvorització
Després de diluït l'esmalt d'assecat a l’aire amb benzina, en la proporció d'un (1) volum de dissolvent
per vuit (8) volums d’esmalt, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti
tendència a desprendre’s ni qualsevol altre defecte. La pel·lícula d'esmalt, assecada a l'aire, produirà
imatges especulars clares i ben definides.
Després de diluït l'esmalt d'assecat en estufa amb xilol, en la proporció d'un (1) volum de xilol per vuit
(8) volums d'esmalt, es podrà polvoritzar satisfactòriament amb pistola, sense que presenti tendència a
despenjar-se ni a formar cap altre defecte. La pel·lícula d'esmalt, assecada a cent vint graus
centígrads (120 °C) durant quarantacinc minuts (45 min), produirà imatges especulars clares i ben
definides.
Aquestes determinacions es realitzaran segons la MELC 12.03.

15.2.5. CARACTERÍSTIQUES DE LA PEL·LÍCULA SECA D’ESMALT
Aspecte
La pel·lícula seca d'esmalt presentarà un aspecte uniforme, brillant, exempt de grans i de qualsevol
altra imperfecció superficial.
Color
Igualarà, per comparació, al color indicat a la Taula 8.2.2.

Temps d’assecat
A les dues hores (2 h) d'aplicat un esmalt d'assecat a l'aire, conservat en aquest medi, estarà sec a
l'acte. Al cap de vuit hores (8 h) la pel·lícula estarà dura, i a les quaranta-vuit hores (48 h) haurà
aconseguit la duresa màxima.
Després d'aplicar un esmalt d'assecat en estufa i mantenir-lo en aquesta a cent vint graus centígrads
(120 °C) durant quaranta-cinc minuts (45 min), la pel·lícula estarà dura. A les vint-i-quatre hores (24 h)
d'aquest tractament, i havent conservat a l'aire la proveta d'assaig, la pel·lícula d'esmalt haurà
d'aconseguir la seva duresa màxima.
Aquestes determinacions es realitzaran segons la MELC 12.73.

Brillantor especular
La brillantor especular a seixanta graus centígrads (60 °C) sense correcció per reflectància difusa,
tindrà un valor mínim del vuitanta-set per cent (87%).
La pel·lícula d'esmalt preparada per a la mesura de la brillantor serà capaç de reflectir una imatge
clara i ben definida.
Aquesta determinació es realitzarà segons la MELC 12.100.

Toxicitat

Poder de cobriment de la pel·lícula seca

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Reflectància lluminosa aparent (45º - 0º) de l’esmalt blanc
Valor mínim: vuitanta-quatre per cent (84%), segons la MELC 12.97.
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Els valors límits de la relació de contrast, per a cadascun dels esmalts pintats, quan s'apliquin en les
quantitats unitàries assenyalades, seran els que s'indiquen a la Taula 8.2.6, segons la MELC 12.96.
Taula 8.2.6

Resistència a la intempèrie
A la pel·lícula d'esmalt no es produirà enguixat, clivellat, canvi de color, ni qualsevol altre defecte al
cap d'un any d'exposició a la intempèrie. La pel·lícula envellida recuperarà fàcilment la brillantor per
polit, produint novament imatges clares i ben definides. Als esmalts de color groc s'admetrà un discret
enfosquiment de color.
Aquesta determinació es realitzarà d'acord amb la MELC 12.107.
Resistència a l’envelliment artificial
Al cap de cinc-centes hores (500 h) de tractament, en la pel·lícula d'esmalt no es produirà enguixat,
clivellat, canvis de color, ni qualsevol altre defecte; d'acord amb la MELC 12.94.
15.2.6. AMIDAMENT I ABONAMENT
L’amidament i abonament dels esmalts sintètics brillants no serà d'abonament directe, ja que es
considera inclòs en el preu de la unitat corresponent.

Flexibilitat
No es produirà esquerda, ni arrencada de la pel·lícula, en doblegar la proveta assajada sobre un
mandrí de tres mil·límetres i mig (3,5 mm) de diàmetre, d'acord amb la MELC 12.93.
Adherència
Les vores de les incisions estaran ben definides, no formant dents de serra.
No serà fàcil separar un tros de pel·lícula d'esmalt del suport metàl·lic al qual ha estat aplicada,
segons la MELC 12.92.
Resistència a la immersió en aigua
Examinada la proveta d'assaig, immediatament després de treta del recipient amb aigua destil·lada a
una temperatura compresa entre vint-i-un i trenta-dos graus centígrads (21 °C – 32 ºC), on hi haurà
restat submergida durant setze hores (16 h), no s'observaran butllofes ni arrugues a la pel·lícula
d'esmalt. En un nou examen de la proveta, dues hores (2 h) després d'haver estat treta de l'aigua,
només s'admetrà un lleuger emblanquinament.
Finalment, a les vint-i-quatre hores (24 h) d'assecada a l'aire, la brillantor de la pel·lícula d'esmalt que
va estar submergida serà, com a mínim, igual al noranta per cent (90%) del valor que presenti una
altra placa de comparació que no hagi estat submergida en aigua. Així mateix, no s'apreciarà
diferència entre la duresa de la pel·lícula d'esmalt de la placa submergida i la de la placa de
comparació.
Aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb la UNE-EN ISO 2812.
Resistència a la pèrdua de brillantor, a l’enguixat i als canvis de color
Després de cent seixanta-vuit hores (168 h) de tractament en cambra d'envelliment artificial, en la
pel·lícula seca d'esmalt no es produirà enguixat, ni pèrdua de brillantor major del trenta per cent
(30%), ni canvi de color superior a quatre (4) unitats en la variació de lluminositat. Per excepció, els
esmalts grocs podran presentar una variació de lluminositat de vuit (8) unitats.
Aquestes determinacions es realitzaran d'acord amb la MELC 12.94.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

16. REPARACIONS D’ESTRUCTURES
16.1. NETEJA DE LES SUPERFÍCIES
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
•

Preparació de la superfície a netejar.

•

Execució de les operacions pròpies de la neteja.

•

Repàs i neteja final.

16.1.1. CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en formigó ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, restes adherides, el
formigó degradat i l’acer oxidat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

16.1.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense
pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi
perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.
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S'han de protegir els elements que no siguin subjectes de la neteja, sobretot les canalitzacions i serveis
que pengen de l’estructura.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprengui pols o partícules fora de l'àrea a
netejar. Es protegiran amb lones els àmbits de la riera, pas de vianants i vehicles.
S'ha de recollir les partícules utilitzades en la projecció agressiva.

16.1.3. AMIDAMENT I ABONAMENT
La neteja de les superfícies de formigó s’amidaran per metres quadrats (m2) realment executats,
mesurats sobre els Plànols.
L'abonament d'aquestes unitats d'obra es realitzaran d'acord amb els preu corresponents que figuren
en el Quadre de preus.
Els preus inclouen en tots els casos, la ma d’obra, maquinària i el material necessari per a la correcte
execució de les unitats d’obra així com els mitjans auxiliars d’accés a les superfícies de treball i de
protecció als vianants, vehicles, serveis i riera. També inclouen la càrrega, transport a l’abocador de la
runa resultant i cànon d'abocador.

16.2. REPARACIÓ DE FISSURES SUPERFICIALS EN PARAMENT DE FORMIGÓ

16.2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT

La reparació de fissures superficials en parament de formigó s’amidaran per m lineal d’esquerda
segellada mesurada sobre parament independentment de la profunditat d’aquesta.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
El preu inclou, la ma d’obra, maquinària i el material necessari per a la correcte execució de la unitat
d’obra així com els mitjans auxiliars d’accés a les superfícies de treball i de protecció dels vianants del
parc. El preu també inclou la càrrega, transport a l’abocador de la runa resultant i cànon d'abocador.

16.3. SEGELLAT DE FISSURES I ESQUERDES AMB INJECCIÓ DE RESINES SINTÈTIQUES
L’execució de la unitat d’obra inclou l’execució de les següents tasques:
•

Neteja i preparació de la zona a tractar

•

Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda

•

Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els
testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció

•

Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda

•

Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda

•

Injecció de resines sintètiques de base epoxídica, segons l'ordre establert

•

Retirada dels broquets i la runa

L’execució de la unitat d’obra inclou l’execució de les següents tasques:
•

Neteja i preparació de la zona a tractar

16.3.1. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

•

Obertura i neteja de l'esquerda

•

Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

•

Aplicació d’una massilla epoxídica de consistència tixotròpica per a segellat de l’esquerda

16.2.1. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

16.3.2. CONTROL D’UNITAT ACABADA
•

L’esquerda ha de quedar plena en tota la seva fondària.

•

El reblert de l’esquerda no ha de sobresortir del pla del parament.

•

Al parament no hi poden quedar restes de morter, beurada o altres elements.

16.3.3. AMIDAMENT I ABONAMENT
16.2.2. CONTROL D’UNITAT ACABADA
•

L’esquerda ha de quedar plena en tota la seva fondària.

•

El reblert de l’esquerda no ha de sobresortir del pla del parament.

•

Al parament no hi poden quedar restes de morter, beurada o altres elements.
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El segellat de fissures i esquerdes amb injecció de resines sintètiques s’amidaran per m lineal
d’esquerda segellada mesurada sobre parament independentment de la profunditat d’aquesta.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
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El preu inclou, la ma d’obra, maquinària i el material necessari per a la correcte execució de la unitat
d’obra així com els mitjans auxiliars d’accés a les superfícies de treball i de protecció dels vianants del
parc. El preu també inclou la càrrega, transport a l’abocador de la runa resultant i cànon d'abocador.

16.5. TRACTAMENT I D’ESCROSTONAMENTS
L’execució de la unitat d’obra inclou l’execució de les següents tasques:
•

Determinació de la zona a sanejar

16.4. TRACTAMENT DE LA CARBONATACIÓ

Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures

L’execució de la unitat d’obra inclou l’execució de les següents tasques:
•

Neteja i preparació de la superfície a tractar

•

Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries

Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Neteja de la zona de treball
•

Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

Neteja de la zona de treball

Temperatures inferiors a 5ºC o superiors als 35ºC
Humitat relativa de l'aire > 80%
•

No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides.

•

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.

Escatat i raspallat d'armadures:
Determinació de les armadures a sanejar

16.4.1. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
•

Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:

•

Passivat d'armadures:
Neteja i preparació de les barres d’acer a passivar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes

•

Restitució de volum de formigó:

•

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

Neteja i preparació de la superfície a tractar

•

Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una
antiguitat de 5 dies com a mínim.

Aplicació del monocomponent, tixotròpic, fibroreforçat i de retracció controlada classe R4,
d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes

•

Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua.

•

Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de la
temperatura ambient.

16.4.2. CONTROL D’UNITAT ACABADA
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 95 micres; <= 1,3 mm

16.4.3. AMIDAMENT I ABONAMENT
El tractament de la carbonatació s’amidarà per metre quadrat (m²) de superfície realment pintada
mesurada sobre plànols.
L'abonament d'aquestes unitats d'obra es realitzaran d'acord amb els preu corresponents que figuren
en el Quadre de preus.
Els preus inclouen en tots els casos, la ma d’obra, maquinària i el material necessari per a la correcte
execució de les unitats d’obra així com els mitjans auxiliars d’accés a les superfícies de treball i de
protecció dels vianants del parc. També inclouen la càrrega, transport a l’abocador de la runa
resultant i cànon d'abocador.
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16.5.1. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

16.5.2. CONTROL D’UNITAT ACABADA
•

Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.

16.5.3. Amidament i abonament
La reconstrucció volumètrica del formigó armat s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície
realment executats, mesurats sobre parament.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el
Quadre de preus.
El preu inclou, la ma d’obra, maquinària i el material necessari per a la correcte execució de la unitat
d’obra així com els mitjans auxiliars d’accés a les superfícies de treball i de protecció dels vianants del
parc. El preu també inclou la càrrega, transport a l’abocador de la runa resultant i cànon d'abocador.
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17. JUNTES DE TAULER
17.1. DEFINICIÓ
Es defineixen com a juntes de tauler, els dispositius que enllacen les vores de dos taulers contigus, o
d'un tauler i un estrep de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura,
deformacions reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura, alhora que presenten una
superfície el més contínua possible al trànsit.

17.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES
Abans de muntar la junta, s'ajustarà la seva obertura inicial, en funció de la temperatura mitja de
l'estructura en aquest moment i dels escurçaments diferits previstos, en cas d'estructures de formigó.
La junta es muntarà d'acord amb les instruccions del fabricant, posant especial atenció al seu
ancoratge al tauler i al seu enrasament amb la superfície del paviment.

17.3. AMIDAMENT I ABONAMENT

No es realitzaran treballs d'impermeabilització quan les condicions climatològiques puguin resultar
perjudicials, en particular, quan estigui nevant o existeixi neu o gel sobre la superfície a
impermeabilitzar, quan plogui o la superfície estigui mullada, o quan bufi vent fort.
Tampoc s’han de realitzar treballs quan la temperatura ambient sigui menor que cinc graus (5°C).
Les interrupcions en l'execució de la impermeabilització han de fer-se de forma tal que no es deteriorin
els materials components de la mateixa.
Els materials d’impermeabilització s’han d'aplicar mitjançant brotxa, raspall o polvoritzador.
L'aplicació s’ha de realitzar en totes les zones en les quals la impermeabilització hagi d'adherir-se i a les
zones on es realitzin perfils de vora.

18.4. CONTROL DE QUALITAT
Per al control de procedència de l’emulsió bituminosa, es tindrà en compte allò indicat a l’Article 213
d’aquest Plec.

Les juntes de tauler s'amidaran per metres lineals (m) de junta col·locada, mesurats sobre Plànols. En el
preu unitari quedaran compresos tots els materials especials, així com ancoratges, soldadures, morters,
pintures, i quants treballs i materials siguin necessaris per a la seva correcta execució.

Per a les pintures bituminoses, si amb el producte s'aportés certificat acreditatiu del compliment de les
especificacions obligatòries d'aquest Article i/o document acreditatiu de l'homologació de la marca,
segell o distintiu de qualitat del producte, segons l'indicat a l'apartat 690.6 del present Article, els criteris
descrits a continuació per a realitzar el control de recepció dels materials, no seran d'aplicació
obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra.

18. IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS

En el cas de no disposar del certificat acreditatiu el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, fixarà
els assajos a realitzar per al control de procedència dels materials.

18.1. DEFINICIÓ

La Direcció d’Obra fixarà els controls de recepció de la unitat acabada.

Consisteix en la impermeabilització de paraments de fàbriques de formigó, o altres materials, en
estreps, piles, taulers, voltes, aletes, murs, etc.

18.5. AMIDAMENT I ABONAMENT

18.2. MATERIALS

Les impermeabilitzacions de paraments s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats,
mesurats sobre Plànols.

Els productes més habituals utilitzats en la impermeabilització de paraments son les emulsions
bituminoses i les pintures bituminoses.

En aquest preu estan inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i tots els treballs que
siguin necessaris per a la completa terminació de la unitat.

18.2.1. EMULSIONS BITUMINOSES

18.6. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT

La seva definició i característiques s’indiquen a l’Article 10.3 d’aquest Plec.

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats al
present Article, es podrà acreditar per mitjà del corresponent certificat que, quan les esmentades
especificacions estiguin establertes exclusivament per referència a normes, podrà estar constituït per
un certificat de conformitat a les esmentades normes.

18.2.2. PINTURES BITUMINOSES
Són productes líquids obtinguts a partir d'una base bituminosa (asfàltica o de quitrà) que, quan
s'apliquen en capa fina, en assecar-se formen una pel·lícula sòlida.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars definirà el tipus de material a utilitzar i les seves
característiques.

18.3. EXECUCIÓ DE LES OBRES
S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat
i salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en
aquest Article podrà ésser atorgat pels Organismes espanyols, públics i privats, autoritzats per a
realitzar tasques de certificació en l'àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al
Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. La capacitat de certificació, en aquest cas, estarà
limitada als materials per als quals els esmentats Organismes tinguin la corresponent acreditació.
Si els productes als que es refereix aquest Article disposen d'una marca, segell o distintiu de qualitat
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest Article, es
reconeixerà com a tal quan l’esmentat distintiu estigui reconegut pe promotor.
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23.1.2. QUALIFICACIÓ ACÚSTICA DEL SÒL
Normes de referència
•

UNE-EN 104234. Impermeabilització.
Pintures bituminoses de emprimació.

Materials

bituminosos

i

bituminosos

modificats.

19. SEGURETAT I SALUT

Pel que fa a la qualificació acústica de la zona, els carrers pròxims a la zona d’intervenció tenen
una qualificació acústica de B1 de coexistència d’us residencial amb activitats i/o infraestructures
de transport als vials principals i de A4 predomini de sòl d’ús residencial als carrers secundaris.
Valors objectiu de qualitat acústica (aplicables al conjunt d’emissors):
MES 2014

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a
l’Annex “Estudi de Seguretat i Salut

Riera de les Arenes
Av. Del Vallés.
Ctra. de Montcada
Sant Damià
Badajoz

20. GESTIÓ DE RESIDUS
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus en l’obra, es troba continguda
a l’Annex “Estudi de Gestió de Residus”.

21. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures.

Compressor
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

23. MEDIAMBIENT
23.1. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
23.1.1. MARC DE NORMATIVA APLICABLE
Mapa estratègic de soroll de Terrassa 2012 (revisió 2014).

•

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

•

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28
de juny, i se n’adapten els annexos.

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

82-94 dB
72 dB
60 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

23.1.4. CONDICIONANTS PER A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
Durant la fase d’execució d’obres es respectaran les precaucions i limitacions habituals per a les
obres efectuades a la via pública:
-
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55
55
55
55

A continuació s’indiquen els nivells sonors generats per la maquinària prevista en aquest tipus d’obra:

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions necessàries per a executar la partida. Les
partides alçades de cobrament íntegre s’abonaran amb els preus que figuren al Quadre de preus.

•

65
65
65
65

L’impacte acústic previst a causa de l’execució de les obres és l’habitual en obres d’urbanització.

22. PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE

Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions (BOPB de 27.09.2018).

Ln
dB(A)

23.1.3. IMPACTE ACÚSTIC DURANT LES OBRES

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de
notari i pel seu abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució
material.

•

Sense qualificar
(B1), alta, existent
(B1), alta, existent
(A4), alta, existent
(A4), alta, existent

Ld
dB(A)

Els treballs d’urbanització hauran d’executar-se entre les 8:00 i les 20:00 hores.
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-

-

S’emprarà les millors tècniques disponibles per a cadascuna de les tasques a realitzar, a fi de
minimitzar l’impacte acústic i de vibracions generats per l’obra.
Només podrà emprar-se maquinària d’obres d’ús a l’aire lliure amb marcatge CE i en bon estat
de manteniment.
S’evitarà l’ús de grups electrògens per al subministrament de fluid elèctric sempre que sigui
possible. En qualsevol cas, si durant l'execució de les obres d'urbanització en algun moment cal
emprar un grup electrogen caldrà haurà de ser un equip insonoritzat de potència sonora
màxima LwA 90 dB(A)
Mantenir la maquinària amb el motor aturat quan no s'estigui utilitzant.

23.2. QUALITAT DE L’AIRE
Pel que fa a l’ambient atmosfèric, Terrassa pertany a la zona de qualitat de l’aire 2 (Vallès – Baix
Llobregat) i es troba dins l’àmbit declarat com a zona de protecció especial de l’ambient
atmosfèric per al contaminat diòxid de nitrogen (NO2) i per a les partícules en suspensió inferiors a
10 micres (PM10), segons el Decret 226/2006, de 23 de maig i segons l’Acord de Govern
GOV/82/2012 de 31 de juliol fet pel qual caldrà extremar les mesures durant l’execució del present
projecte d’urbanització.
Terrassa disposa del Pla de millora de la qualitat de l’aire local (2015-2020) amb l’objectiu de reduir
l’exposició de la població als nivells de contaminació i ha signat en el marc de la primera i la
segona cimera de la qualitat de l’aire «l’Acord Polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la
conurbació de Barcelona».
Per tant, caldrà tenir en compte i donar compliment a les mesures de reducció de la contaminació
establertes.
L’objectiu que es persegueix és la reducció de les emissions atmosfèriques que potencialment pot
generar l’execució del projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i
durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa. Per aquest motiu, cal realitzar una bona planificació
ambiental, l’execució d’obres amb bones pràctiques ambientals, i un seguiment ambiental de
l’obra.
Es consideren els criteris ambientals a aplicar en l’execució d’obres públiques (PR06) del Decret
152/07, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als
municipis declarats zones de protecció especial i així com les condicions considerades de les Guia
de Bones Pràctiques Ambientals a l’Obra de l’AMB.
En l’execució del projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat
del pont de Montserrat, les tasques a realitzar que tenen afectació en la qualitat de l’aire són
principalment l'enderroc, els ferms i paviments, el transport i la maquinària.
Cal incloure les següents consideracions per tal de minimitzar l’afectació en la qualitat de l’aire
durant l'execució del projecte.
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En tot cas cal evitar i/o minimitzar l’emissió contaminant utilitzant els equips, maquinaria i
procediment adequats per a cada activitat i per a cada fase del projecte en funció del nivell de
risc associat.
Des del punt de vista de la qualitat de l’aire, tenir en compte les següents condicions durant la fase
d’execució d’obres:
-

Es programaran de les principals activitats que causen emissions contaminants, concretant el
temps de durada, la planificació de l’espai i les tasques de treball de l’obra per tal de reduir les
molèsties i reduir les emissions contaminants.

-

Es prioritzarà l’ús de prefabricats de formigó o formigó de planta enlloc de realitzar formigó insitu.

-

Es recomana utilitzar una pavimentació asfàltica amb asfalt amb baix contingut de sofre (tipus
gap-graded) l’aplicació de la qual requereix temperatura més baixes i redueix les emissions de
COV.

-

L’ús de rodet de pintura en comptes de pintures d’aerosols. Preferentment s’utilitzaran pintures
baixes en COV i de naturalesa aquosa.

-

S’habilitaran els punt de neteja necessaris a prop de les sortides de l’obra per tal de netejar les
rodes dels vehicles i maquinària abans de sortir de l’obra.

-

En cas de ser necessari, es recomana la contractació d’una escomesa elèctrica per l’obra
enlloc de l’ús de generadors elèctrics.

-

Destinar un espai concret i tancat per l’abassegament de materials (runa, terres,...).

-

Planificar el subministrament de materials per tal de reduir el nombre de viatges de vehicles al
mínim necessari.

-

Determinar el recorregut d’accés dels vehicles i maquinàries fora i dins de l’obra.

-

Realitzar la gestió dels residus a les plantes de gestió de residus més properes a l’obra.

-

Reduir el màxim possible l’alçada des de la qual es desploma el material generat en l’enderroc.

-

Humitejar amb freqüència les zones de pas de vehicles i les tasques de demolició dins l’obra
mitjançant l’ús de nebulitzadors o aspersors d’aigua per contrarestar les emissions atmosfèriques.

-

No es superarà els 30 cm d’alçada de material sobre el contenidor que el conté.

-

Cal destinar un espai concret i tancat per a l’abassegament de materials.

-

Els dipòsits, càrrega, descàrrega de material, runa o terres, han d’anar tapats amb lones
fixades adequadament i romandre el mínim temps possible a l’obra o estar continguts en sacs o
contenidors. Retirar les lones de l’abassegament de material pulverulent de manera progressiva
a mesura que avança l’obra. Les càrregues/descàrregues s’hauran de realitzar amb la menor
alçada possible.

-

S’evitarà generar pols en càrrega/descàrrega de runa i material pulverulent. Les
càrregues/descàrregues s’hauran de realitzar amb la màxima cura i la menor alçada possible.

-

Cal regar de manera constant l’abassegament i emmagatzematge de material pulverulent per
evitar la seva dispersió.

-

No es superarà els 2m d’alçada d’abassegament de material de construcció.

-

Pel subministrament de material fi, cal garantir que les bosses es segellen després de l’ús, i
s’emmagatzemen apropiadament per evitar l’emissió de pols.
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Cal evitar la realització de pols, realitzant regs i evitant l’ús de bufadors, substituint-los per a
aspiradors si fos necessari. S’abocarà el material en la mínima alçada possible de la cinta
transportadora a la banyera del camió, si s'escau. Es recomana la incorporació de sistemes que
minimitzin les emissions de pols (sistemes d’aspersió / pulverització d’aigua).

L’aplicació de les mesures serà de caràcter obligatori i el seu incompliment podrà comportar la
imposició de sancions.

-

Utilitzar equips (com les eines de tall) amb flux continu d’aigua o aspiració per a treballs
mecanitzats susceptibles de generar pols. La maquinària susceptible de generar pols, s’ubicarà
el més allunyat possible de llocs de pas, zones d’estada, edificació (zones sensibles).

-

Tots els elements fixes necessaris per al transport i tractament de material han de ser tancats i
disposar d’elements de protecció contra el vent, com ara tamisos, garbells, classificadors, cintes
transportadores, elevadors de material i dispositius similars. Han de disposar d’un grau de
tancament adequat, reduir al màxim la grandària de les obertures i estudiar-ne la orientació
respecte dels vents dominants, de manera que en cap moment no es produeixin núvols de pols.

En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el Protocol, caldrà analitzar quin és
l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions en funció de l’afectació a
l’execució de les obres. El cas que fos necessària la suspensió temporal de l’obra, aquest temps
s’afegiria en el termini fixat al contracte, sense que això suposi cap penalització per part del
promotor.

-

-

S’apagarà el motor dels vehicles en els moments d’espera superiors a 3 minuts.

-

En condicions meteorològiques adverses (fortes ventades de més de 30Km/h o nivell 5 de
l’escala de Beaufort) o en episodis de contaminació per partícules, les obres s’han d’aturar. En
aquests episodis, cal tapar amb lones els dipòsits de materials susceptibles de provocar
emissions de pols.

-

Netejat l’àmbit de l’obra i la via pública finalitzada la jornada laboral amb aigua a pressió o es
regarà abans d’escombrar, evitant saturar els embornals.

-

Cal evitar escombrar en sec grans superfícies.

-

Queda prohibit abocar restes de formigó a la via pública o xarxa de clavegueram. En cas d’un
vessament a la via pública (restes de formigó, i altres materials pulverulents), aquest s’haurà de
netejar de manera immediata i sempre en humit per tal d’evitar aixecar pols.

-

El responsable ambiental de l’obra té l’obligació d’assabentar-se de l’activació del protocol a
través dels mitjans habituals que les administracions han de facilitar (airenet.gencat.cat).

Davant l’aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrà reclamar per despeses
addicionals, tant materials com de mà d’obra, ni reclamar cap tipus de danys i perjudicis, inclòs
en el cas de suspensió temporal de l’obra.
Es defineixen 4 escenaris diferents en funció del tipus i concentració del contaminant i
s’estableixen actuacions següents:

ESCENARI 1: AVÍS PREVENIU NO2
Servei

Actuació
Ajornar el transport de mercaderies,
materials i i subministraments (ajornar dates
de recepció).

Projectes i Obres

Es recomana l’execució de les obres amb la incorporació d’altres mesures descrites a la Guia
de Bones Pràctiques Ambientals a l’Obra de l’AMB.

Ajornar l'ús de vehicles d'alta cilindrada dins
de l'obra (retroexcavadores, camions,
buldòzers...)
Ajornar l'ús de generador elèctric i altres màquines
de combustió.

En relació als vehicles i maquinària de l’obra:
-

Cal revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i
vehicles de transport.

ESCENARI 2: AVÍS PREVENIU PM10

-

Incorporar filtres de partícules en els vehicles més contaminants, si es viable.

Servei

-

Col·locar catalitzadors de reducció selectiva (SCR) per minimitzar les emissions de NOx en
vehicles. Certificar l’ús de filtres de partícules, catalitzadors de reducció selectiva (SCR), i
additius en maquinària i vehicles dièsel, si es possible.

Evitar els moviments de terra, àrids i runes

-

Determinar l’itinerari dels vehicles i maquinàries fora i dins de l’obra.

Reduir l'ús de vehicles dins l'obra

-

En episodis ambientals de contaminació atmosfèrica s’haurà d’aplicar el Protocol d’actuació
en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica.

Prohibir l'ús de radials i eines que no tenen flux
continu d'aigua o aspiració focalitzada

23.2.1. EPISODIS AMBIENTALS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA (NO2 I PM10)
En cas que la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya o òrgan
competent que la substitueix declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, ja sigui per NO2 o per
PM10, s’haurà de seguir a allò establert al Protocol d’Actuació en Episodis Ambientals de
Contaminació Atmosfèrica vigent en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10.
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Actuació

Evitar tasques de demolició

Projectes i Obres

Prohibir l'ús d'eines que generen corrents
d'aire, com els bufadors
Evitar la generació de formigó "in situ"
Evitar els abocaments de runa o àrids en els
contenidors
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les vies urbanes adjacents

Cobrir i humitejar els materials pulverulents
(acopis i camions)

Intensificar
la
neteja
especialment les rodes

Netejar en humit i periòdicament les vies
urbanes adjacents
Intensificar
la
neteja
especialment les rodes

dels

Paralitzar les obres de grans dimensions (nivell de
risc alt)

Intensificar la humidificació de les zones de
treball

Servei

Actuació
Prohibir el transport de mercaderies,
materials i i subministraments (ajornar dates
de recepció).

Projectes i Obres

Prohibir l'ús de vehicles d'alta cilindrada dins
de l'obra (retroexcavadores, camions,
buldòzers...)
Prohibir l'ús de generador elèctric i altres
màquines de combustió.
Paralitzar les obres de grans dimensions (nivell
de risc alt)

ESCENARI 4: EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER PM10
Servei

Actuació
Prohibir els moviments de terra, àrids i runes
Prohibir tasques de demolició
Prohibir el moviment de vehicles dins l'obra
(nivell de risc alt)
Prohibir l'ús de radials i eines que no tenen flux
continu d'aigua o aspiració focalitzada

Projectes i Obres

Prohibir l'ús d'eines que generen corrents
d'aire, com els bufadors
Prohibir la generació de formigó "in situ"
Prohibir els abocaments de runa o àrids en els
contenidors
Cobrir i humitejar els materials pulverulents
(acopis i camions)

vehicles,

Intensificar la humidificació de les zones de
treball

vehicles,

ESCENARI 3: EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER NO2

dels

23.3. FAUNA URBANA
En relació a la fauna cal tenir en compte:
1. La fauna existent
2. El disseny constructiu de les obres
23.3.1. FAUNA EXISTENT.
En principi, en l’avaluació de l’estat del pont no s’ha detectat la presència de cap niu d’au, però
podria ser que hi hagués alguna espècie de dragó o sargantana en les esquerdes. També cal
valorar si hi ha caus o nius a la base dels estreps i al talús i els parterres i arbres on es vol actuar.
Cal aplicar la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, en concret
l’article 54.5 de Garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres que determina la
prohibició donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament els animals silvestres, sigui
quin sigui el mètode emprat o la fase del seu cicle biològic. Aquesta prohibició inclou la seva
retenció i captura en viu, la destrucció, mal, recol•lecció i retenció dels seus nius, de les seves cries
o dels seus ous, aquests últims fins i tot estant buits, així com la possessió, transport, tràfic i comerç
d'exemplars vius o morts o de les seves restes, incloent el comerç.
L’organisme competent és la Generalitat de Catalunya, en concret el Servei de Protecció de
Fauna de la Direcció General de Medi Natural. Per aquest motiu qualsevol actuació que es vulgui
fer en rehabilitacions i obres d’enderroc cal que es disposi de seva autorització prèviament.
Recordar que el silenci administratiu és negatiu.
L’article 30.1 del Capítol II del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals determina les espècies de la fauna salvatge autòctona
protegides a Catalunya. Entre elles els rapinyaries com el xoriguer, els ratpenats, falciots, ballesters,
orenetes, dragons, eriçons... tots ells habitants de les ciutats.
Atenent a aquesta normativa no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir
cap lloc de nidificació o refugi, (tampoc fora d’època de cria i encara que no estigui ocupat). En
cas que sigui necessari fer-ho, caldrà sol•licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials
del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya, abans d’iniciar

Intensificar la neteja en humit i periòdicament
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qualsevol actuació, mitjançant els següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Peticio-generica (posar com a destinatari Secció de Biodiversitat i Medi Natural).

-

S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un
llit de sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc.

Recordar que el silenci administratiu és negatiu.

-

L’autorització pot establir mesures correctores o compensatòries per donar continuïtat a l’indret de
cria o refugi que sigui afectat per la intervenció.

Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà
de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.

-

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per
aquesta fi. El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent.

-

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural
d’olis, greixos o altres substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material
absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu d’acord a la normativa
aplicable.

Els promotors d’intervencions en estructures tenen la responsabilitat de comprovar la possible
presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol tipus d’acció. Atenent
a la normativa vigent, l’afectació o destrucció de llocs de cria o refugi d’espècies protegides pot
ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa.
23.3.2. EL DISSENY CONSTRUCTIU.
En relació al disseny constructiu s’ha d’adoptar solucions tècniques que permetin la integració
d’espais destinats a la fauna urbana, en aquest cas es proposa col·locar nius artificials per
ratpenats i/o orenetes.

23.4. RESIDUS:
23.4.1. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS
La gestió dels residus d’enderroc i de la construcció s’haurà de realitzar segons el que estableix el
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per que es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i enderroc (BOE 38 de 12/02/08).
En el corresponen annex del projecte s’avalua el tipus i volum dels residus que s’originaran a les
obres i es descriu les operacions per a la seva gestió dins de l’obra (classificació i segregació de
residus en obra. També s’especifiquen les instal·lacions per a la gestió dels residus dins l’obra i els
centres gestors on es destinaran, en cas que no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra.

23.4.2. SOLS CONTAMINATS
Així mateix, tal i com estableix l’article 96.3 del Decret 305/06, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, s’inclou les mesures o actuacions que calgui executar,
prèviament o simultàniament a les obres d’urbanització, per al tractament dels sòls contaminats.
Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls durant la realització de les obres es
contemplen, com a mínim, les següents:
-

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal
efecte dins el parc de maquinària.
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23.4.3. NETEJA VIÀRIA
Abans de l'inici de les obres d'urbanització caldrà disposar d'un pla de neteja. Aquest projecte
avaluarà la possible incidència sobre la via pública i les mesures que s'hauran d'adoptar, en
qualsevol cas es tindran en compte les prescripcions de l'article 12 de l'ordenança reguladora de la
neteja pública i de la gestió de residus.

23.5. GESTIÓ ENERGÈTICA
Per tal de millorar la gestió energètica municipal, així com també la reducció d'espai a la via
pública destinat a les escomeses, i el seu propi cost, és necessari estudiar la possibilitat de compartir
escomeses per diferents serveis, i a poder ser utilitzar les ja existents. En cas de tenir més d'un ús serà
necessari instal·lar elements de monitoratge i mesuradors de consum online amb els requisits
establerts pels serveis tècnics municipals.
En aquest projecte no està previst que s’hi instal·li cap nova escomesa, en cas contrari s'haurà de
sol·licitar amb el suficient temps per obtenir l'autorització de la distribuïdora dins del termini
d'execució establert, atès que el tràmit pot durar varies setmanes. Caldrà informar a la Secció
d'Energia del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa. Les escomeses han de ser
accessibles des de la via pública, i cal complir amb tots els requisits que demana la distribuïdora.
Pel què fa als elements intrínsecs de la mobilitat elèctrica, com puguin ser possibles punts de
recàrrega de vehicles elèctrics (pdR), o possibles espais reservats a vehicles elèctrics o d'altres
elements, caldrà consultar el Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE) de Terrassa per veure si
existeixen possibles afectacions. En aquest cas, caldrà avisar a la Secció d'Energia del Servei de
Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa.

23.6. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Cal realitzar totes les mesures necessàries per reduir les molèsties ocasionades en relació a la
contaminació lumínica, i adoptar, al mateix temps, totes les mesures necessàries per reduir el
consum energètic, i per tant, millorar-ne l’eficiència energètica, tant en les actuacions a la via
pública com en les de l’interior. En cap cas, aquestes mesures han de contraposar-se a altres
possibles mesures adoptades en el sí de mecanismes per la seguretat i la salut.
Pàg. 107

Projecte d’actuacions necessàries per a garantir les condicions d’ús i durabilitat del pont de Montserrat de Terrassa

Com a resum de mesures caldrà:
-

Realitzar les obres en horari diürn, aprofitant al màxim la llum natural. En cas de
realitzar actuacions durant l’horari nocturn caldrà cenyir-se escrupolosament a la
normativa vigent en relació a la contaminació lumínica, i en cap cas, es podrà
generar molèsties al veïnat.

-

Tota la lluminària que s’utilitzi ha de garantir una màxima eficiència energètica, i
caldrà incorporar les mesures necessàries per assolir aquest objectiu. Les lluminàries
exteriors caldrà que s’adaptin a les que s’han instal·lat actualment amb el projecte
TEI.

23.7. CONSIDERACIONS GENERALS I SEGUIMENT:
Per tal de realitzar el seguiment de les condicions ambientals cal designar un responsable
ambiental de l’obra que vetlli pel seu compliment i n’emeti informe de les mesures adoptades al
inici i final, i en cas de incidències durant l’execució de les obres.
Es creu convenient la realització de formació en matèria ambiental a la totalitat del personal per tal
de garantir la difusió i el compliment de les condicions establertes en l’informe ambiental aportant
el certificat de formació de tots els operaris de l’obra.
Barcelona, juliol 2021
Els autors del projecte

Manuel Reventós i Rovira

Jaume Guàrdia i Tomàs

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

G22TU102

Pàg.:

1

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
TREBALLS PREVIS

m

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

Acondicionament accés pel riu

[C]

[D]

T

26

Estreps

T

27

E1

25

DESCRIPCIÓ

Tipus

Pàg.:

Piles carregadors
laterals/supoerior*/inferior

24

UA

Num. Text

AMIDAMENTS

1

[E]

[F]

400,000

TOTAL

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

400,000

Per

Ample

3,000

35,000

1,500

157,500 C#*D#*E#*F#

Àrea
75,000

75,000 C#*D#*E#*F#

28

55,000

55,000 C#*D#*E#*F#

29

55,000

55,000 C#*D#*E#*F#

70,000

70,000 C#*D#*E#*F#

31

15,000

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

32

15,000

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

30

400,000 C#*D#*E#*F#

Ud

E2

TOTAL AMIDAMENT
01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

E878Z652

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
REPARACIONS FORMIGÓ

2

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Neteja i preparació de superfícies de formigó consistent en una projecció abrasiva de tota la superfície mitjançant abrasiu .
Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o camió-cistella,
càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del
entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles.

G898Z001

Num. Text
1

Num. Text

[C]

Tauler bigues

T

Per

L

30,000

59,000

Tauler llosa

T

Per

L

12,000

15,300

12,000

15,100

Ud

Per

h

7

3,000

3,142

2,800

26,393 C#*D#*E#*F#

8

3,000

3,142

2,300

21,680 C#*D#*E#*F#

10

Piles Sabates frontals

9

3,000

3,142

3,300

31,106 C#*D#*E#*F#

11

P1

2
3
4
5
6

Piles fust

10

Piles Sabates frontals

11

P1

T

T

TOTAL

Fórmula

Protecció superficial anticarbonatació sobre el formigó mitjançant aplicació 2 capes de pintura mural elàstica de cobertura,
amb una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior, amb aplicació a màquina o manual, composta de resines acríliques
en dispersió aquosa, protectora del suport de ciment contra els danys provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2 .
Resistent a totes les condicions climàtiques, al boirum, a les sals de desglaç i als rajos solars. La protecció assegurarà
una bona hidrorrepelencia i una discreta permeabilitat al vapor. La pintura ha de complir els requisits de la norma EN
1504-9 i de la norma EN 1504-2. Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part
proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles.
Tipus

T

2
3

1.770,000 C#*D#*E#*F#

Tauler llosa

T

4
5

[C]

[D]

[E]

Per

L

30,000

59,000

Per

L

12,000

15,300

12,000

15,100

Ud

Per

h

[F]

TOTAL

Fórmula

1.770,000 C#*D#*E#*F#
183,600 C#*D#*E#*F#
181,200 C#*D#*E#*F#

183,600 C#*D#*E#*F#

6

181,200 C#*D#*E#*F#

7

3,000

3,142

2,800

26,393 C#*D#*E#*F#

8

3,000

3,142

2,300

21,680 C#*D#*E#*F#

9

3,000

3,142

3,300

31,106 C#*D#*E#*F#

Àrea

Piles fust

T

T

Àrea
13,000 C#*D#*E#*F#

13,000
33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

P central

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

29,000

29,000 C#*D#*E#*F#

P2

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

12

13,000 C#*D#*E#*F#

13

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

14

P central

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

15

29,000

29,000 C#*D#*E#*F#

16

P2

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

17

Piles laterals i cara superior

Per

Gruix

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

18

P1

19,000

1,200

22,800 C#*D#*E#*F#

19

P central

18,000

2,000

36,000 C#*D#*E#*F#

17,000

1,200

20,400 C#*D#*E#*F#

Ud

Àrea

4,000

15,400

2,000

28,000

Ud

Per

14
15

[F]

3.001,279

13,000

12
13

[E]

Tauler bigues

Tipus

1

[D]

m2

16
17

Piles laterals i cara superior

Per

Gruix

18

P1

19,000

1,200

22,800 C#*D#*E#*F#

20

P2

19

P central

18,000

2,000

36,000 C#*D#*E#*F#

21

Piles carregadors frontals

20

P2

17,000

1,200

20,400 C#*D#*E#*F#

22

Bigues

21

Piles carregadors frontals

Ud

Àrea

23

Llosa

22

Bigues

4,000

15,400

61,600 C#*D#*E#*F#

24

23

Llosa

2,000

28,000

56,000 C#*D#*E#*F#

Piles carregadors
laterals/supoerior*/inferior

T

T

EUR

2

T

T

T

61,600 C#*D#*E#*F#
56,000 C#*D#*E#*F#
Ample

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
3,000

25
26

Estreps

27

E1

T

35,000

157,500 C#*D#*E#*F#

1,500

Àrea

3,000

3,142

2,300

0,500

10,840 C#*D#*E#*F#

11

3,000

3,142

3,300

0,500

15,553 C#*D#*E#*F#

75,000 C#*D#*E#*F#

12

Piles Sabates frontals

28

55,000

55,000 C#*D#*E#*F#

13

P1

29

55,000

55,000 C#*D#*E#*F#

14

70,000

70,000 C#*D#*E#*F#

15

31

15,000

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

16

32

15,000

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

17

E2

TOTAL AMIDAMENT
G7J5Z001

m

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

1

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

P central
P2

G7J5U500

m

Num. Text

Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures en paraments de formigó, amb injecció d'aire
comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors autònoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda, càrrega,
transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador, executada amb medis auxiliars d'accés com bastides,
plataformes tisora o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador..
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

1

E811Z001

m2

Num. Text

Zona llosa bigues. Voladius i laterals

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà d'4 cm. de morter de ciment
tixotròpic fibroreforçat, amb aplicació manual o mitjançant bomebig. el morter respondrà als requisits mínims sol·licitats per
l'EN 1504-3 per als morters estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó (suport tipus MC 0,40- relació a /
c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 Mpa després de 28 dies. L'aplicació haurà de ser efectuada amb el mètode tradicional a
paleta, o també per projecció amb la màquina adequada. Les superfícies de formigó, objecte de la reconstrucció o del
revestiment, han d'estar fortament rugoses. Inclou la p/p de imprimació sobre barres corrugades si correspon. Inclou també
la part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a
abocador de la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del entorn amb lona tant
de la llera del riu com dels vials i vehicles.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Per

L

Costats

59,000

2,000

Per

L

Ud

3,000

1,500

4,000

Per

L

Costats

6

1,600

15,300

2,000

7

1,600

15,100

2,000

Ud

Per

h

%

3,000

3,142

2,800

0,500

2
3

Zona llosa bigues. Proximitat
embornals

T

4
5

8
9

Zona llosa. Laterals

Piles fust

T

T

TOTAL

Fórmula

1,300 C#*D#*E#*F#

33,000

0,100

3,300 C#*D#*E#*F#

33,000

0,100

3,300 C#*D#*E#*F#

29,000

0,100

2,900 C#*D#*E#*F#

26,000

0,100

2,600 C#*D#*E#*F#

14,000

0,100

1,400 C#*D#*E#*F#

Piles laterals i cara superior

Per

Gruix

%

P1

19,000

1,200

0,700

15,960 C#*D#*E#*F#

21

P central

18,000

2,000

0,700

25,200 C#*D#*E#*F#

22

P2

17,000

1,200

0,700

14,280 C#*D#*E#*F#

23

Piles carregadors frontals

Ud

Àrea

%

24

Bigues

4,000

15,400

0,700

25

Llosa

2,000

28,000

0,700

26

Piles carregadors
laterals/supoerior*/inferior

T

Ud

Per

Ample

%

3,000

35,000

1,500

0,700

28

Estreps

T

Àrea

%

29

E1

75,000

0,100

7,500 C#*D#*E#*F#

30

55,000

0,050

2,750 C#*D#*E#*F#

31

55,000

0,050

2,750 C#*D#*E#*F#

70,000

0,150

10,500 C#*D#*E#*F#

33

15,000

0,050

0,750 C#*D#*E#*F#

34

15,000

0,050

0,750 C#*D#*E#*F#

32

10,000

1,700

1

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

%
0,100

20

T

T

27

4

Àrea
13,000

19

20,000

TOTAL AMIDAMENT

T

18

3.001,279

Reparació de fissures superficials en parament de formigó, inclòs, sanejat de la superfície i interior de la fissura amb
mitjans manuals o martell pneumàtic, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador, sorrejat de la
superfície i reblert de les fissures amb massilla epoxídica de consistència tixotròpica, executada amb medis auxiliars
d'accés com bastides, plataformes tisora o camió-cistella.càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon
d'abocador.
Tipus

Pàg.:

10

75,000

30

3

AMIDAMENTS

3

E2

43,120 C#*D#*E#*F#
39,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

G4BPZ004

u

110,250 C#*D#*E#*F#

643,279

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó a qualsevol alçada, segons plànols

Num. Text

[C]

Tipus

T

Núm zones

[D]

Uds reforç

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Reforç a tallant zona recolçament llosa

2

Llosa E

4,000

8,000

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

3

Llosa O

4,000

8,000

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

200,600 C#*D#*E#*F#

Núm,
ancoratges

TOTAL AMIDAMENT

01
01
03

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

18,000 C#*D#*E#*F#

4

128,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
MESURES DE PROTECCIÓ

48,960 C#*D#*E#*F#
NUM. CODI

48,320 C#*D#*E#*F#

UA

DESCRIPCIÓ

13,196 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS
1

GBC11D01

u

Pàg.:

GBB1U110

u

Num. Text
1

Pàg.:

Pòrtic de limitació d'alçària fins a 5 m i 10 m d'amplada lliures, amb perfils metàl·lics, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, inclòs fonamentació amb daus de formigó, anoratges i
muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

2

AMIDAMENTS

5

2,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

Control gàlib

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

01
01
04
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT
NUM. CODI

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

1

I2R24200

GBBZU001

u

1

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
DESCRIPCIÓ

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

4,000

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

Tipus

150101

1

Tipus

Control gàlib

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

3

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

170201

T

170203

T

4
5

4,000

6

4

E612TRAS

m2

Num. Text
1

Tipus

CARREGADORS DELS PONTS DE
BIGUES

E811B1Q1

m2

[C]

1,400

[D]

12,100

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

67,760

Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

1

Tipus

CARREGADORS DELS PONTS DE
BIGUES

[C]

1,400

[D]

12,100

[E]

[F]

4,000

NUM. CODI

GRK1NIU1

m2

Num. Text

Subministra i col·locació de caixa niu per a ratpenats de fusta de pi per a col·locar en entorns urbans o agrícoles. Fusta
posterior tallada de manera que els ratpenats puguin accedir al seu interior còmodament i penjar-se amb facilitat. El preu
inclou els elements de fixació i tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

TOTAL

I2R5423A

Tipus

Num. Text
1

m2

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

0,100

0,100 C#*D#*E#*F#

2

Varis procedents reparació

3

150101

T

170201

T

170203

T

4

4,000

Tipus

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
EUR

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

TOTAL

Fórmula

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

0,100

0,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Subministra i col·locació de caixa niu per a orenetes fabricat amb ciment i fusta conglomerada per a col·locar en entorns
urbans o agrícoles. El preu inclou els elements de fixació i tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
instal·lació. 50€ - 6 ud

0,800

T

8

GRK1NIU2

0,400 C#*D#*E#*F#

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

170101

7

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

0,400

m3

6

Fórmula

Fórmula

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
GESTIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

1

5

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Num. Text

67,760

[F]

UA

Fórmula

67,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

01
01
04
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

67,760 C#*D#*E#*F#

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1
Num. Text

[D]

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

TOTAL AMIDAMENT
5

[C]

T

2
Num. Text

10,000

UA

Num. Text

3

6

01
01
04
03

10,800

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
GESTIÓ DE RESIDUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

7

Pàg.:

Num. Text

NUM. CODI
1

I2RA61H0

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1

Tipus

170101

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Tipus

150101

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

pa

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció FASE 1

0,400

1

0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02
01
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT
NUM. CODI

Fórmula

T

2

I2RA6890

G21R0002

Num. Text
1

Tipus

170201

[C]

[D]

[E]

[F]

DESCRIPCIÓ

u

Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per
l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat i càrrega a camió i i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials
resultants, segons plec de condicions

I2RA6770

m3

2

1

Tipus

170203

[C]

[D]

[E]

[F]

0,100

G214U020

m3

Num. Text

0,300

TOTAL

Tipus

1

Rasa barrera i serveis voreres pont

01
01
05

1

PPA0U002

2
3

3

XPA000SS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres de la FASE 1, segons indicació de la Direcció de l'Obra

pa

Fórmula

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Gruix

Sud

145,000

0,300

43,500 C#*D#*E#*F#

Nord

75,000

0,300

22,500 C#*D#*E#*F#

G219U020

m

66,000

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

0,100
[D]

[E]

[F]

15,000

TOTAL

Fórmula

2

NE

15,000

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

3

SE

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

4

RAMAL N

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5

RAMAL S

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

G219U010

Num. Text

EUR

[C]

NO

1,000

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Tipus

1

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

TOTAL AMIDAMENT
4

2

T

[C]

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 1
PARTIDES ALÇADES

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL

Àrea planta

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

[F]

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Fórmula

0,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

6,000 C#*D#*E#*F#

T

2

NUM. CODI

[D]

Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text

[C]

6,000

1

0,300 C#*D#*E#*F#

0,300
TOTAL AMIDAMENT

4

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

T

2

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
ENDERROCS

0,400

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

1,000

UA

Num. Text

3

0,200

TOTAL AMIDAMENT
XPA100F1

Fórmula

Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m3

[F]

AMIDAMENT DIRECTE
10,000

I2RA6960

[E]

0,200 C#*D#*E#*F#

T

2

2

TOTAL

[D]

0,200

1

3
Num. Text

[C]

Tipus

8

m

60,000

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:

Pàg.:

1

SO

85,000

85,000 C#*D#*E#*F#

5

120,000

120,000 C#*D#*E#*F#

2

Illot deflector

10,500

10,500 C#*D#*E#*F#

6

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

7

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

8

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

AMIDAMENTS

9

G219U030

m2

Num. Text

95,500

Demolició de guals amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

1

GUALS

4,000

4,000

2

ILLOT

4,350

0,250

[E]

[F]

1,200

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
10

Fórmula

G21B1004

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
1

20,288

Tipus

Fora pont

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

G219Z031

m2

Num. Text

Demolició de paviment de rajola hidràulica en voreres, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

11

G21BZ005

NO

45,000

2

SE

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

1

Dins pont

3

NE

70,000

70,000 C#*D#*E#*F#

2

S

110,000

110,000 C#*D#*E#*F#

3

N

110,000

110,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text

190,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
G219U200

m2

Num. Text

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Tipus

T

1

[C]

[D]

Àrea

gruix (cm)

[E]

[F]

TOTAL

12

G219U040

Fórmula

220,000

Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

Dins pont

580,000

18,000

10.440,000 C#*D#*E#*F#

1

N

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

3

Fora pont

860,000

3,000

2.580,000 C#*D#*E#*F#

2

S

290,000

290,000 C#*D#*E#*F#

G219Z201

m2

Num. Text

13.020,000

TOTAL AMIDAMENT

Fresat per cm de gruix de paviment de formigó, inclòs càrrega mecànica o manual, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

13

G214Z120

Ud

Voreres pont

Àrea

gruix (cm)

2

N

180,000

5,000

900,000 C#*D#*E#*F#

3

S

90,000

5,000

450,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

Num. Text

m

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

4,000

1.350,000

TOTAL

Fórmula

1

15,000

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

2

205,000

205,000 C#*D#*E#*F#

3

180,000

180,000 C#*D#*E#*F#

4

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

01
02
01
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària
Tipus

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G219U100

350,000

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei, executada en tota l'ampla de les voreres del pont
enderrocant estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals previ tall amb serra de disc, inclòs la
reposició del formigó enderrocat, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

m2

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
8

45,000

1

TOTAL AMIDAMENT
7

Fórmula

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de conjunt d'ampit metàl·lic compost per ampit i barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

m

Fórmula

90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

560,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports

m

19,200 C#*D#*E#*F#
1,088 C#*D#*E#*F#

10

NUM. CODI

EUR

UA

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
MOVIMENT DE TERRES
DESCRIPCIÓ

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS
1

G228U015

Pàg.:

[C]

Tipus

Base reforç terraplé rotonda

21,000

[D]

[E]

10,000

[F]

1,000

PPA0AU002

pa

TOTAL

Fórmula

210,000

Partida alçada de cobrament integre per reparació del descalçat de la vorera de la rotonda. Inclou l'excavació, retirada i
separació de l'escullera i de la terra vegetal; el nou mur de gravetat d'escullera aprofitant l'existent i aportant-ne de nova si
es necessari; el reblert amb materail de prèstec seleccionat segons PG3 i compactat al 98% del PM; calçat de la vorera
mitjançant formigó en massa; perfilat del terraplè; estesa de terra vegeral i hidrosembra.
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT

01
02
03
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

NUM. CODI
1

G9GL2033

01
02
02

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
FERMS I PAVIMENTS
FERM

m3

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat
longitudinal i junts tallats en fresc
Tipus

T

1
2

Dins pont

[C]

[D]

Àrea

gruix mig

580,000

0,120

[E]

[F]

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Impermeabilització de tauler de pont amb una capa d'imprimació (emulsió betuminosa de naturalesa aniònica i baixa
viscositat, aplicada en fred) amb una dotació mínima de 0,3 kg/m2; i morter bituminós constituït per una mescla d'emulsió
EAL-1 (betum 80/100), fibres especials, àrid silicis i caliços amb una dotació mínima de 5 kg/m2. Aplicat de forma manual o
mecànica, inclosa la neteja previa del tauler i tots els mitjans auxiliars necessaris, totalment acabada.

2
1

G711Z010

Num. Text
1

Tipus

Llosa pont

[C]

[D]

[E]

[F]

1.100,000

TOTAL

Num. Text

m3

Num. Text

Fórmula

1

Cunyes transició

[C]

2,000

[D]

10,500

[E]

4,000

[F]

1,500

TOTAL AMIDAMENT
3

G222U102

m3

Dins pont

3

Sobre cunyes transició

TOTAL

G9HA0010

t

Num. Text

1

Cunyes transició

[C]

2,000

[D]

10,500

[E]

4,000

[F]

1,500

TOTAL AMIDAMENT
4

G4Z7Z004

Num. Text
1

m

126,000 C#*D#*E#*F#

[C]

7,000

[D]

12,500

[E]

[F]

[E]

densitat

580,000

0,050

2,400

2,000

42,000

0,050

T

[F]

TOTAL

Fórmula

69,600 C#*D#*E#*F#
2,400

10,080 C#*D#*E#*F#
79,680

2

Dins pont

3

Sobre cunyes transició

[C]

[D]

TOTAL

[F]

4

G9J1U320

m2

Num. Text

Fórmula

T
Dins pont

3

Sobre lloses de transició

dotació

580,000

0,050

2,400

0,054

3,758 C#*D#*E#*F#

84,000

0,050

2,400

0,054

0,544 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

580,000

Fórmula

Num. Text

87,500 C#*D#*E#*F#

1

EUR

m2

TOTAL

Fórmula

2,000

580,000 C#*D#*E#*F#
42,000

84,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G9H3U270

4,302

Àrea

126,000
5

Fórmula

densitat

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
Tipus

2

TOTAL

gruix mig

TOTAL AMIDAMENT

126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[E]

Àrea

126,000

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa de morter elastomèric sobre xapa de distribució. Rang
horitzontal RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10% RH i esbiaixada menor o igual a 45 graus.
Tipus

[D]

gruix mig

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
Tipus

1

Fórmula

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
Tipus

[C]

Àrea

TOTAL AMIDAMENT

1
Num. Text

69,600

1.100,000

Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
Tipus

T

2

Fórmula

Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Tipus

1

3
G935U022

t

1.100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

G9H1U51C

TOTAL

69,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

87,500

DESCRIPCIÓ

1,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ

12

UA

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Pàg.:

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

m3

Num. Text
1

AMIDAMENTS

11

664,000

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Àrea
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Fora pont

860,000 C#*D#*E#*F#

860,000
TOTAL AMIDAMENT

6

G9HA0020

Tipus

Fora pont

[C]

860,000

[D]

0,070

[E]

[F]

0,055

G9J1U040

m2

Tipus

T

1

Fora pont

[C]

[D]

[E]

[F]

GBA6U032

860,000

m2

860,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

110,000 C#*D#*E#*F#

2

Ramal

35,000

35,000 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI
G9E1U020

1

3

4

Num. Text
1
2

NO tacs

m2

2,000

0,600

1,200 C#*D#*E#*F#

7

SO estriat

2,000

0,800

1,600 C#*D#*E#*F#

8

NE tacs

7,500

0,600

4,500 C#*D#*E#*F#

9

NE estriat

5,000

0,800

4,000 C#*D#*E#*F#

3,000

0,800

2,400 C#*D#*E#*F#

11

SE tacs

7,500

0,600

4,500 C#*D#*E#*F#

12

SE tacs

2,000

0,800

1,600 C#*D#*E#*F#

13

RAMAL N tacs

5,100

0,600

3,060 C#*D#*E#*F#

14

RAMAL N estriat

6,000

0,800

4,800 C#*D#*E#*F#

15

RAMAL S tacs

5,100

0,600

3,060 C#*D#*E#*F#

16

RAMAL S estriat

2,500

0,800

2,000 C#*D#*E#*F#

G9E1Z020

m2

Tipus

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

45,000

45,000 C#*D#*E#*F#

350,000

350,000 C#*D#*E#*F#

410,000

410,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

Tipus

Vorera dins pont

Fórmula

3,500

0,600

2,100 C#*D#*E#*F#

9,500

0,600

5,700 C#*D#*E#*F#

Base canvi illot deflector-paviment MB

G96500A1

m

Num. Text

805,000

TOTAL

[E]

[F]

190,000

190,000 C#*D#*E#*F#
375,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

185,000

0,250

46,250 C#*D#*E#*F#

190,000

0,250

47,500 C#*D#*E#*F#

4,350

0,250

1,088 C#*D#*E#*F#
94,838

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Límit parterre SO

90,000

90,000 C#*D#*E#*F#

2

Bordo NO

15,000

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

G921U020

m3

Num. Text
1

EUR

Fórmula

185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

185,000

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

49,320

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

2
4

SO FORA PONT

14

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, sobre base de formigó existent, amb regularització de rasant amb
morter i totes les feines adients

Vorera dins pont

G450U040

1

Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients.
Tipus

SO tacs

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
G9E1T021

2,800 C#*D#*E#*F#

6

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

S

0,800

145,000

m2

N

3,500

2

DESCRIPCIÓ

2

1,200 C#*D#*E#*F#

5

1

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
FERMS I PAVIMENTS
PAVIMENTS

Tipus

4,800 C#*D#*E#*F#

0,800

Num. Text

UA

Num. Text

3

Fórmula

110,000

01
02
03
02

0,800

1,500

TOTAL AMIDAMENT

Ctra. O

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

6,000

860,000

1

TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de trànsit, executat in situ, inclòs
betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals, toalment acabat excepte la pintura, segons plànols.

Num. Text

1

TOTAL

NO estriat

10

3,311

Àrea

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH per a microaglomerat sobre ferm vell

Num. Text

2

TOTAL

3,311 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

860,000

Pàg.:

4

3

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses

t

Num. Text
1

AMIDAMENTS

13

105,000

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

[C]

225,000

[D]

0,150

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

33,750 C#*D#*E#*F#

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

7

G974UR20

m

Tipus

NO

[C]

[D]

[E]

[F]

65,000

TOTAL

Zebrtejat pas vianants

2

Elevats

Tipus

[C]

T

Ud

L

ample

9,000

7,000

0,500

5,000

5,000

0,500

12,500 C#*D#*E#*F#

7,000

4,000

0,500

14,000 C#*D#*E#*F#

13,000

4,000

0,500

26,000 C#*D#*E#*F#

Ud

Ârea

7,000

0,600

4,200 C#*D#*E#*F#

5,000

0,300

1,500 C#*D#*E#*F#

3
4

Fórmula

65,000 C#*D#*E#*F#

5

15,000

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

SO

95,000

95,000 C#*D#*E#*F#

7

4

NE

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

8

Resta
Triangles pas elevat

T

Zona bus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

31,500 C#*D#*E#*F#

T

5

PONT N

105,000

105,000 C#*D#*E#*F#

6

PONT S

105,000

105,000 C#*D#*E#*F#

10

Ceda

11

Bus

2,000

1,500

3,000 C#*D#*E#*F#

12

Fletxes

4,000

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

G965R0T3

m

1

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T3 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes amb 12% d'àrids
reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

55,000
15,000

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

SO

15,000

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

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5

70,000

70,000 C#*D#*E#*F#

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

6

NE

7

SE

15,000

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

8

RAMAL N

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02
04
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

3

GBA1V310

m

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.
[D]

[E]

[F]

200,000

1

3,000
zona bus

TOTAL

01
02
04
02

[E]

[F]

GBB1U130

1

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
3,000

9,000 C#*D#*E#*F#

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
55,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
SENYALITZACIÓ VERTICAL

UA

DESCRIPCIÓ

u

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text

Tipus

Pas vianants

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

2

m2

6,000

3

[D]

6,000

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GBA3V301

2

NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

[C]

[C]

5,000

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

215,000

98,900

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5

UA

Num. Text

m

1

4

1
NUM. CODI

GBA1U250

Num. Text

55,000 C#*D#*E#*F#

4

1,400 C#*D#*E#*F#

1,400

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

NO

2
3

395,000

16

Fórmula

9

Num. Text

2

1

3

TOTAL AMIDAMENT

1

Pàg.:

Num. Text

6

2

8

33,750

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text
1

AMIDAMENTS

15

GBB1U100

200,000

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 100 % reciclat,
incloent el premarcatge
EUR

Num. Text

u

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Ceda rotonda

1,000

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

2

Gual elevat

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

GBB1U132

u

GBBZU002

AMIDAMENT DIRECTE
5

GBBZU001

3

1,000

FB121AZ4

AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

3,000

01
02
04
03

5,000

1

FB121AZ2

UA
m

Num. Text
1

DINS PONT

2

N

3

S

4

FORA PONT

5

N

Subministre i col·locació de pretil recte d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm
d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de
característiques N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

DINS PONT

2

S

3

FORA PONT

4

S

[F]

TOTAL

Fórmula

T

2

S

3

FORA PONT

4

N

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

5

S

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

1,000

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

T

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Tipus

1

BASE BARRERA DINS PONT

2

N

6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

S

2,000

105,000

0,300

63,000 C#*D#*E#*F#

2,000

0,600

0,300

0,360 C#*D#*E#*F#

2,000

103,000

0,300

61,800 C#*D#*E#*F#

5

2,000

0,600

0,300

0,360 C#*D#*E#*F#

6

2,000

0,600

0,300

0,360 C#*D#*E#*F#

7

BASE BARRERA FORA PONT

8

N

T
2,000

11,000

0,600

13,200 C#*D#*E#*F#

9

2,000

0,600

0,600

0,720 C#*D#*E#*F#

10

2,000

4,000

0,600

4,800 C#*D#*E#*F#

0,600

0,600

0,720 C#*D#*E#*F#

27,000

0,600

32,400 C#*D#*E#*F#

13

2,000

0,600

0,600

0,720 C#*D#*E#*F#

11,000 C#*D#*E#*F#

14

2,000

25,000

0,600

30,000 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#

15

2,000

0,600

0,600

0,720 C#*D#*E#*F#

27,000

27,000 C#*D#*E#*F#

16

4,000

0,600

0,600

1,440 C#*D#*E#*F#

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

103,000
11,000

105,000 C#*D#*E#*F#

11

103,000 C#*D#*E#*F#

12

[C]

[D]

[E]

[F]

275,000

TOTAL

S

Tapes zona corba

TOTAL AMIDAMENT
5

Subministre i col·locació de pretil corb d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm
d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de
característiques N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

Tipus

[E]

2,000

TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

T

m

[D]

2,000

105,000

S

Num. Text

TOTAL

T

4,000

FB121AZ3

[C]

DINS PONT

3

DESCRIPCIÓ

8

2

Tipus

Num. Text

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
PROTECCIONS

6
7

Subministre i col·locació de terminal de pretil d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm
d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de
característiques N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

TOTAL AMIDAMENT
4

G4D0U025

m2

Num. Text

Fórmula

1

BASE BARRERA DINS PONT

2

S

3

BASE BARRERA FORA PONT

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

6
EUR

G450U070

m3

TOTAL

Fórmula

T
2,000

3,000

0,600

0,300

1,080 C#*D#*E#*F#

2,000

20,000

0,600

0,300

7,200 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT

T

210,600

Encofrat i desencofrat corb en parament vist
Tipus

4

T

18

23,000

1

4

NUM. CODI

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

u

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

TOTAL AMIDAMENT

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

u

Pàg.:

4,000

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE

4

AMIDAMENTS

17

8,280

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

1

BASE BARRERA DINS PONT

2

N

3

S

4

BASE BARRERA FORA PONT

5
6

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

105,000

0,600

0,300

18,900 C#*D#*E#*F#

106,000

0,600

0,300

19,080 C#*D#*E#*F#

N

15,000

0,600

0,600

5,400 C#*D#*E#*F#

S

72,000

0,600

0,600

25,920 C#*D#*E#*F#

G4B0U020

kg

Num. Text

[C]

T

[D]

[E]

[F]

9

L

Kg/ml

105,000

32,280

3.389,400 C#*D#*E#*F#

3

S

106,000

32,280

3.421,680 C#*D#*E#*F#

4

BASE BARRERA FORA PONT

5

N

15,000

41,550

623,250 C#*D#*E#*F#

6

S

72,000

41,550

2.991,600 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2

3

Fórmula

N

2,000

350,000

700,000 C#*D#*E#*F#

S

2,000

350,000

700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.400,000

15,000

0,600

0,600

5,400 C#*D#*E#*F#

S

72,000

0,600

0,600

25,920 C#*D#*E#*F#

01
02
05

GD5JZ030

31,320

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
DRENATGE

UA

DESCRIPCIÓ

u

Pou d'embornal per a pont de 70x30 cm i 10 cm d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, amb tub de desguàs,
gàrgola, entroncament i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols. Inclou la
perforació de la llosa armada per a la col·locació del tub.

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

130,000

130,000 C#*D#*E#*F#

2

S

120,000

120,000 C#*D#*E#*F#

6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

m

Fórmula

EUR

6,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

TOTAL

Fórmula

1

O

2

NE

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

3

SE

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

RAMAL

15,000

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

GD7JLT86

m

Num. Text

5

250,000

TOTAL

GD7JJT86

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

45,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

E

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

2

O

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

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
Tipus

4

Fórmula

N

TOTAL AMIDAMENT

u

TOTAL AMIDAMENT

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació i dues d'acabat, formada per
2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles cada 9 cm formades per 2 rodons massissos de 10 mm corvats, un per la part interior
soldat verticalment al tubular i l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes triangulars de 360x180x10,
subjectadoes al parament exterior vertical del voladís mitjanaçant 6 ancoratge químics tipus epoxi. Inclou passamà de Ø50
mm soldats amb rodons cada 50 cm i xapa de imposta de final de vorera de 1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges
químics al parament vertical del voladís. Inclou muntatge, ancoratges, maquinaria i mitjans auxiliars.
Tipus

GD5JU010

Num. Text

T

1

Num. Text

Griux

AMIDAMENT DIRECTE

2

m3

N

3

10.425,930

ANCORATGE BASE BARRERA
-LLOSA

G222U102

Ample

AMIDAMENT DIRECTE

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina,
en estructura de formigó, segons plànols
Tipus

m

L

T

20

T

1

GB12Z020

1

Fórmula

N

Num. Text

10

TOTAL

BASE BARRERA DINS PONT

3

2

NUM. CODI

2

Num. Text

BASE BARRERA FORA PONT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Tipus

u

1

TOTAL AMIDAMENT

69,300

1

G4BPP002

Pàg.:

T

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
7

AMIDAMENTS

19

G219ZZZ1

Num. Text

m2

25,000

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra
de disc, enderroc i reposició de capes de MBC sobre base de formigó. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega,
transport a abocador autoritzat i canon d'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

TUB 30

45,000

45,000 C#*D#*E#*F#

2

TUB 40

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

G222U102

m3

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL

Fórmula

1

TUB 30

45,000

1,500

0,600

40,500 C#*D#*E#*F#

2

TUB 40

25,000

1,500

0,800

30,000 C#*D#*E#*F#

G228U200

m3

Pàg.:

70,000

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

TOTAL AMIDAMENT
7

AMIDAMENTS

21

01
02
06

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

GR6Z0501

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i plantació de Populus nigra italica de perímetre de 20-25cm, amb base en test. Incloses l'excavació del
sot de dimensions mínimes 60x60x60, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

70,500

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TUB 30

45,000

0,500

0,600

13,500 C#*D#*E#*F#

TUB 40

25,000

0,600

0,800

12,000 C#*D#*E#*F#

G228U010

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

1,000

0,600

27,000 C#*D#*E#*F#

TUB 40

25,000

0,900

0,800

18,000 C#*D#*E#*F#

u

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

m

45,000

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

FJ65URA0

u

4

FJS5UG10

1

Tipus

EST10

[C]

[D]

[E]

[F]

150,000

1,000

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

1

12

GD5H2JC6

u

Fórmula

150,000

TOTAL

Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons p.c.t.

Num. Text

Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons

2,000

150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FFB2Z455

6,000

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació
entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i accessoris

m2

2,000
5

Fórmula

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ DN per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu
manteniment i muntat en pericó soterrat

Num. Text

Fórmula

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE

GDD1U110

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GDD1U010

Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3 m,
finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament superficial

Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
Tipus

1

u

1

3

Fórmula

TUB 30

Num. Text

11

TOTAL

FJS5UGA1

Num. Text

2

TOTAL AMIDAMENT

10

25,500

1

FD7Z0140

2

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
Tipus

5,000

Fórmula

2

Num. Text

9

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
8

6,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
PLANTACIONS I REG

AMIDAMENT DIRECTE
Num. Text

22

30,000

1,000

Canal de formigó fabricat in situ, d'amplària interior 300 mm i de 240 a 400 mm d'alçària, entroncament i bastiment i reixa
de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó. Inclou també l'excavació en rasa, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

NUM. CODI
EUR

01
02
07

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
UA

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
ENLLUMENAT
DESCRIPCIÓ
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS
1

GHM3Z060

Pàg.:

u

Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, col·locat sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i materials
sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

GDGSZ004

m

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub corrugatde PE de doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE

3

GG3809T7

AMIDAMENT DIRECTE
4

GG31T334

m

Tipus

[C]

2,000

1

[D]

[E]

[F]

15,000

2

GDG3U006

GDK2U030

GDKZU040

u

TOTAL

AMIDAMENT DIRECTE
3

GDG5Z082

FHN2ZZ05

Fórmula

Num. Text

30,000

GHM3V020

dins pont

[C]

[D]

GDG5Z080

m

Num. Text

2,000

1

[F]

2,000

5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

55,000

u

1,000

GDKZU080

u

1,000

m

Num. Text
1

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
EUR

Desviament al inici

TOTAL

Fórmula

55,000

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,000

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

G219U100

110,000

55,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
6

Fórmula

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent enderroc de paviment i excavació, i posterior reblert de la rasa, subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de
senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.

fora pont

GDK2U010

TOTAL

110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7

01

[E]

110,000

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta,
col·locat sobre dau de formigó reciclat HRA-25, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

u

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
4

35,000

25,000

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont d'obra nova amb nou (9) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i
vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part
proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols.

Lluminària Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic, distribució assimètrica o similar. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

u

AMIDAMENT DIRECTE
9

m

25,000

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub corrugats de PE de doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

8

m

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

u

AMIDAMENT DIRECTE
7

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra
de disc, enderroc i reposició de capes de MBC sobre base de formigó. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega,
transport a abocador autoritzat i canon d'abocador

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, col·locat en tub

m

AMIDAMENT DIRECTE
6

m2

35,000

1

GG31T554

DESCRIPCIÓ

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

UA

AMIDAMENT DIRECTE

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text

G219ZZZ1

24

FASE 2
SERVEIS
REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS
OBRA CIVIL

35,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

m

1

Pàg.:
02
08
01
01

CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT
SUBAPARTAT
NUM. CODI

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

AMIDAMENTS

23

4,000

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària
Tipus

[C]

2,000

[D]

165,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

330,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

8

G214U020

m3

Tipus

[C]

Desviament al inici

[D]

165,000

[E]

0,300

[F]

0,150

TOTAL AMIDAMENT
9

G450U040

NUM. CODI

330,000

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text
1

AMIDAMENTS

25

m3

TOTAL

1

PP45-667B

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat, inclou mandrilat

Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

7,425 C#*D#*E#*F#
2

7,425

GDGJU010

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de canalitzacions soterrades de comunicacions, segons exigències del
Projecte

u

AMIDAMENT DIRECTE
Tipus

Desviament al inici

[C]

165,000

[D]

0,300

[E]

[F]

0,150

TOTAL

3

GP4TU020

Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

u

7,425
AMIDAMENT DIRECTE

GDG5Z032

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont amb un (1) tub de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm
de gruix, de qualsevol color, incloent subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de
solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols.

Num. Text
1

Tipus

[C]

Desviament al inici

[D]

[E]

[F]

110,000

11

GDG5Z030

TOTAL

GP4TV020

u

Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament
AMIDAMENT DIRECTE

5

GP4TW020

AMIDAMENT DIRECTE
6

GP7GU020

1

Tipus

Desviament al inici

[C]

[D]

[E]

[F]

55,000

G214Z120

Ud

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

55,000

2,000

1

TOTAL

01
02
08
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei, executada en tota l'ampla de les voreres del pont
enderrocant estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals previ tall amb serra de disc, inclòs la
reposició del formigó enderrocat, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Num. Text

NUM. CODI
1

Fórmula

GDK2U010

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SERVEIS
CANALITZACIÓ PREVISIO

UA

DESCRIPCIÓ

u

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,000 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

01
02
08
01
02

5,000

2,000
2

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT
SUBAPARTAT

2,000

Fórmula

55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

24,000

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 64 fusions repartides en 4 safates de 16 fusions,
amb tres entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o
empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

u

AMIDAMENT DIRECTE
Num. Text

2,000

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió,
mesura de perdues i maniguets de protecció

u

110,000

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent enderroc de paviment i excavació, i posterior reblert de la rasa, subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de
senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.

m

4

2,000

Fórmula

110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Fórmula

7,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

300,000

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text
1

26

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SERVEIS
REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS
OBRA MECÀNICA

GDKZU080

u

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

3

EUR

G222U102

m3

5,000

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
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Pàg.:

Tipus

FORA PONT VORERA SUD

[C]

100,000

[D]

1,000

[E]

[F]

0,500

TOTAL

AMIDAMENTS

27

10

Fórmula

G219U040

Pàg.:

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

m2

50,000 C#*D#*E#*F#
Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
4

G228U010

m3

Num. Text
1

Tipus

FORA PONT VORERA SUD

G450U040

m3

Num. Text
1

[C]

100,000

[D]

0,500

[E]

[F]

0,500

Tipus

m3

Num. Text
1

[C]

110,000

[D]

0,500

[E]

[F]

0,250

Tipus

m

[C]

100,000

[D]

0,500

[E]

[F]

0,500

G214Z120

Ud

Num. Text

25,000

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

GFB1U511

Num. Text
1

Rases calçada

m

Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

25,000

25,000

Fórmula

[F]

Fórmula

2

FORA PONT VORERA SUD

3,000

100,000

300,000 C#*D#*E#*F#

FDK2ZR21

01
02
08
03

630,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
SERVEIS
RECRESCUT D'ARQUETES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Adequació d'arquetes i / o pericons de registre de les companyies de serveis existents. Inlcou la protecció dels elements de
les companyies, el recrescut fins a 40 cm amb mao calat o morter de les parets per assolir les noves cotes, la retirada i
posterior col·locació del marc i la tapa, deixant-lo en condicions òptimes. Totes les operacions i qualsevol altre material o
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada inclosos.

01
02
09
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT
NUM. CODI
I2R24200

Num. Text

2,000

TOTAL

TOTAL

330,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

1

150101

3

Fórmula

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
Tipus

50,000

170201

T

170203

T

150110

T

6
7
8

EUR

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

4
5

7,000

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

2

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

110,000

NUM. CODI
1

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària
Tipus

12,500

3,000

1

G219U100

12,500 C#*D#*E#*F#

DINS PONT

25,000

TOTAL

Fórmula

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

m

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

13,750

TOTAL

TOTAL

1

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

Fórmula

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei, executada en tota l'ampla de les voreres del pont
enderrocant estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals previ tall amb serra de disc, inclòs la
reposició del formigó enderrocat, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
Tipus

[E]

0,500

Canalització de serveis executada en calçada, amb 4 tub corrguats de PE de 110 mm de diàmetre de doble capa, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1

9

[D]

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

25,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
8

11

Num. Text

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

FORA PONT VORERA SUD

GDG3Z008

25,000

Fórmula

13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

Rases calçada

[C]

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

DINS PONT VORERA SUD

G228U200

TOTAL

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

1

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

TOTAL AMIDAMENT
5

50,000

28

1,250

1,250 C#*D#*E#*F#

1,000

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

0,350

0,350 C#*D#*E#*F#

0,230

0,230 C#*D#*E#*F#
EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

01
02
09
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT
NUM. CODI
1

I2R540S0

1

2,830

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
GESTIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

Rasa barrera i serveis voreres pont

Àrea planta

Gruix

2

Sud

145,000

0,300

43,500 C#*D#*E#*F#

3

Nord

75,000

0,300

22,500 C#*D#*E#*F#

4

Fresat formigó

T
270,000

0,050

13,500 C#*D#*E#*F#

(Desviament Orange a l'inici)

T
9,000

7

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

150110

T

1

6

DESCRIPCIÓ

Tipus

Pàg.:

5

UA

Num. Text

AMIDAMENTS

29

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

I2RA9TD0

m3

0,230

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

Num. Text

0,230 C#*D#*E#*F#

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

[C]

5,000

1

[D]

[E]

[F]

10,000

m3

1

Tipus

170101
170904

T

150101

T

170201

T

6
7
8
9

170203

T

170405

T

10
11
12
13

[E]

[F]

TOTAL

200201

1

88,500 C#*D#*E#*F#

01
02
09
03

265,138

265,138 C#*D#*E#*F#

1

I2RA61H0

1,250

1,250 C#*D#*E#*F#

1,000

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

4

1

0,350

0,350 C#*D#*E#*F#

35,250

35,250 C#*D#*E#*F#

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

5

441,488

m3

[F]

1

Biona

2

Conjunt Ampit

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text
1

[F]

TOTAL

150110

1,250

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
1,000 C#*D#*E#*F#

m3

Tipus

kg

1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

45,000

0,050

2,250 C#*D#*E#*F#

220,000

0,150

33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

I2RA8E00

Fórmula

1,250 C#*D#*E#*F#

1,000

I2RA6680

TOTAL

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

170201

Num. Text

m3

[E]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

[D]

[D]

1,250

2

UA

[C]

[C]

T

Num. Text

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
GESTIÓ DE RESIDUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

Tipus

150101

I2RA6890

2
Num. Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

6
NUM. CODI

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
APARTAT

m3

50,000

Fórmula

T

14

I2RA6960

Num. Text

88,500

4
5

[D]

3

T

2
3

[C]

Fórmula

0,230

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text

TOTAL

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

I2R5423A

88,500

T

2

2

30

35,250

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T
0,230

0,230 C#*D#*E#*F#

Fórmula

EUR

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

7

I2RA6580

Tipus

Vorades amb rigola

T

Vorades sense rigola

T

Guals i illot

T

2
3
4
5
6
7
8

Panot

[C]

[D]

[E]

[F]

0,150

9,000 C#*D#*E#*F#

95,500

0,100

9,550 C#*D#*E#*F#

19,200

0,250

4,800 C#*D#*E#*F#

4,350

0,250

1,088 C#*D#*E#*F#

190,000

0,200

38,000 C#*D#*E#*F#

Fresat dins pont

580,000

0,180

104,400 C#*D#*E#*F#

12

Fresat fora pont

860,000

0,030

25,800 C#*D#*E#*F#

13

Enderroc

350,000

0,200

25,000

0,500

m3

Tipus

170203

2,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

0,350

01
02
10

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Num. Text
1

265,138

TOTAL

Fórmula

0,350 C#*D#*E#*F#
0,350

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT
FASE 2
PARTIDES ALÇADES

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres de la FASE 2, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

XPA000SS

1,000

70,000 C#*D#*E#*F#
0,200

TOTAL AMIDAMENT

PPA0U001

AMIDAMENT DIRECTE

T

2

NUM. CODI

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció FASE 2

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text
1

pa

T

MBC

11

I2RA6770

XPA100F2

32

Fórmula

60,000

TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

10

14

1

3

Pàg.:

T

9

8

0,230

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Num. Text
1

AMIDAMENTS

31

pa

1,000

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,800

TOTAL

Fórmula

0,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

0,800

EUR

EUR

QUADRE DE PREUS Nº 1

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

E612TRAS

m2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

29,34

1

Pàg.:

2

€
(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-2

E811B1Q1

m2

Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons
UNE-EN 998-1, remolinat
(VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

80,02

€

P-3

E811Z001

m2

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà
d'4 cm. de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat, amb aplicació manual o mitjançant
bomebig. el morter respondrà als requisits mínims sol·licitats per l'EN 1504-3 per als morters
estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó (suport tipus MC 0,40- relació a
/ c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 Mpa després de 28 dies. L'aplicació haurà de ser efectuada
amb el mètode tradicional a paleta, o també per projecció amb la màquina adequada. Les
superfícies de formigó, objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar fortament
rugoses. Inclou la p/p de imprimació sobre barres corrugades si correspon. Inclou també la
part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o
camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou
també la part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels
vials i vehicles.
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

152,41

€

Neteja i preparació de superfícies de formigó consistent en una projecció abrasiva de tota la
superfície mitjançant abrasiu . Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés
com bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la
runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del entorn
amb lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles.
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

15,26

Subministre i col·locació de pretil recte d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de
663 m d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0
m, per a la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2 Reduït, amb marcat
CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

462,77

P-10

FFB2Z455

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

5,33

€

P-11

FHN2ZZ05

u

Lluminària Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic, distribució assimètrica o similar.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

411,73

€

P-12

FJ65URA0

u

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ DN per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos
llarg desmuntable per al seu manteniment i muntat en pericó soterrat
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

59,70

€

P-13

FJS5UG10

m2

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. inclou l'excavació de
rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb
collarins de presa i accessoris

5,66

€

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P-4

P-5

E878Z652

FB121AZ2

m2

m

€

€

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P-6

FB121AZ3

m

Subministre i col·locació de pretil corb d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de
663 m d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0
m, per a la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2 Reduït, amb marcat
CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

687,04

P-14

FJS5UGA1

u

Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

14,95

€

P-15

G214U020

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

51,64

€

P-16

G214Z120

Ud

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei, executada en tota l'ampla de
les voreres del pont enderrocant estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans
manuals previ tall amb serra de disc, inclòs la reposició del formigó enderrocat, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

111,45

€

P-17

G219U010

m

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

4,67

€

P-18

G219U020

m

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,54

€

P-19

G219U030

m2

Demolició de guals amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

6,12

€

€

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P-7

FB121AZ4

u

Subministre i col·locació de terminal de pretil d'acer galvanitzat en calent i lacat en color
blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular ancorat a un post
vertical cada 2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2
Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

534,13

€

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P-8

FD7Z0140

u

Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

380,93

€

P-9

FDK2ZR21

u

Adequació d'arquetes i / o pericons de registre de les companyies de serveis existents. Inlcou
la protecció dels elements de les companyies, el recrescut fins a 40 cm amb mao calat o
morter de les parets per assolir les noves cotes, la retirada i posterior col·locació del marc i la
tapa, deixant-lo en condicions òptimes. Totes les operacions i qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada inclosos.

130,39

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

Pàg.:

4

P-20

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

4,66

€

P-32

G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

31,14

€

P-21

G219U100

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

5,99

€

P-33

G22TU102

m

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal
(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

17,13

€

P-22

G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,78

€

P-34

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

79,06

€

P-35

G450U070

m3

98,81

€

Demolició de paviment de rajola hidràulica en voreres, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

4,89

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-36

G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,94

€

P-37

G4BPP002

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols
(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

16,30

€

P-38

G4BPZ004

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó a qualsevol
alçada, segons plànols
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,88

€

P-39

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

40,59

€

P-40

G4D0U025

m2

Encofrat i desencofrat corb en parament vist
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

65,01

€

P-41

G4Z7Z004

m

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa de morter elastomèric sobre
xapa de distribució. Rang horitzontal RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10% RH i
esbiaixada menor o igual a 45 graus.

143,30

€

P-23

G219Z031

m2

€

P-24

G219Z201

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de formigó, inclòs càrrega mecànica o manual, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,78

€

P-25

G219ZZZ1

m2

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc, enderroc i reposició de capes de MBC sobre base
de formigó. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i
canon d'abocador
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

58,68

€

P-26

G21B1004

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75

€

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de conjunt d'ampit metàl·lic
compost per ampit i barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports
(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

10,45

Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de
la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat i càrrega a camió i i
transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, segons plec de condicions
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

192,17

P-27

P-28

G21BZ005

G21R0002

m

u

€

P-29

G222U102

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
(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

6,49

€

P-30

G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

4,25

€

P-31

G228U015

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

7,88

€

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€
P-42

G711Z010

m2

Impermeabilització de tauler de pont amb una capa d'imprimació (emulsió betuminosa de
naturalesa aniònica i baixa viscositat, aplicada en fred) amb una dotació mínima de 0,3
kg/m2; i morter bituminós constituït per una mescla d'emulsió EAL-1 (betum 80/100), fibres
especials, àrid silicis i caliços amb una dotació mínima de 5 kg/m2. Aplicat de forma manual o
mecànica, inclosa la neteja previa del tauler i tots els mitjans auxiliars necessaris, totalment
acabada.
(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

6,02

€

P-43

G7J5U500

m

Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures en paraments de
formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors
autònoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda, càrrega, transport a abocador de la runa
resultant i cànon d'abocador, executada amb medis auxiliars d'accés com bastides,
plataformes tisora o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon
d'abocador..
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

67,70

€

P-44

G7J5Z001

m

Reparació de fissures superficials en parament de formigó, inclòs, sanejat de la superfície i
interior de la fissura amb mitjans manuals o martell pneumàtic, càrrega, transport a abocador
de la runa resultant i cànon d'abocador, sorrejat de la superfície i reblert de les fissures amb
massilla epoxídica de consistència tixotròpica, executada amb medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes tisora o camió-cistella.càrrega, transport a abocador de la runa

11,21

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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5

resultant i cànon d'abocador.
(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
P-45

G898Z001

m2

Protecció superficial anticarbonatació sobre el formigó mitjançant aplicació 2 capes de
pintura mural elàstica de cobertura, amb una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior,
amb aplicació a màquina o manual, composta de resines acríliques en dispersió aquosa,
protectora del suport de ciment contra els danys provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2 .
Resistent a totes les condicions climàtiques, al boirum, a les sals de desglaç i als rajos
solars. La protecció assegurarà una bona hidrorrepelencia i una discreta permeabilitat al
vapor. La pintura ha de complir els requisits de la norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2.
Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon
d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera
del riu com dels vials i vehicles.
(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

11,01

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

22,94

€

P-47

G935U022

m3

Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

41,98

€

P-48

G96500A1

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació, base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada
(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

19,25

€

P-49

G965R0T3

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T3 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

23,98

€

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients,
totalment col·locada
(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

17,76

Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients.
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

32,74

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

30,66

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, sobre base de formigó existent, amb
regularització de rasant amb morter i totes les feines adients
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

25,45

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en
fresc
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

83,20

P-51

P-52

P-53

P-54

G974UR20

G9E1T021

G9E1U020

G9E1Z020

G9GL2033

m

m2

m2

m2

m3

6

P-55

G9H1U51C

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

34,96

€

P-56

G9H3U270

m2

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

2,79

€

P-57

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

424,70

€

P-58

G9HA0020

t

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses
(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

560,34

€

P-59

G9J1U040

m2

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH per a
microaglomerat sobre ferm vell
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

0,40

€

P-60

G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

0,36

€

P-61

GB12Z020

m

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació
i dues d'acabat, formada per 2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles cada 9 cm formades per 2
rodons massissos de 10 mm corvats, un per la part interior soldat verticalment al tubular i
l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes
triangulars de 360x180x10, subjectadoes al parament exterior vertical del voladís mitjanaçant
6 ancoratge químics tipus epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons cada 50
cm i xapa de imposta de final de vorera de 1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges
químics al parament vertical del voladís. Inclou muntatge, ancoratges, maquinaria i mitjans
auxiliars.
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

193,27

€

P-62

GBA1U250

m

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

2,80

€

P-63

GBA1V310

m

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.
(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

1,16

€

P-64

GBA3V301

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 100 % reciclat, incloent el premarcatge
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

24,03

€

P-65

GBA6U032

m2

Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de
trànsit, executat in situ, inclòs betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la pintura, segons plànols.
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

29,37

€

P-66

GBB1U100

u

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

47,63

€

€

P-46

P-50

Pàg.:

€

€

€

€

€
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P-67

GBB1U110

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

69,31

€

P-78

GDD1U010

u

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

462,58

€

P-68

GBB1U130

u

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

44,33

€

P-79

GDD1U110

m

Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

122,20

€

P-80

GDG3U006

m

€

GBB1U132

u

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

67,13

€

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub corrugats de PE de doble capa de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

30,55

P-69

P-70

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
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

62,29

€

P-81

GDG3Z008

m

44,13

€

P-71

GBBZU002

u

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

72,35

€

Canalització de serveis executada en calçada, amb 4 tub corrguats de PE de 110 mm de
diàmetre de doble capa, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-82

GDG5Z030

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent enderroc de paviment i
excavació, i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització
de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

17,86

€

P-83

GDG5Z032

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont amb un (1) tub de PEAD
de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels
tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

12,25

€

P-84

GDG5Z080

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent enderroc de paviment i
excavació, i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització
de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

28,98

€

P-85

GDG5Z082

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont d'obra nova amb nou (9)
tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part
proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

24,42

€

P-86

GDGJU010

u

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de canalitzacions soterrades de
comunicacions, segons exigències del Projecte
(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

627,96

€

P-72

GBC11D01

u

Pòrtic de limitació d'alçària fins a 5 m i 10 m d'amplada lliures, amb perfils metàl·lics, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat,
inclòs fonamentació amb daus de formigó, anoratges i muntatge.
(SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

764,60

€

P-73

GD5H2JC6

u

Canal de formigó fabricat in situ, d'amplària interior 300 mm i de 240 a 400 mm d'alçària,
entroncament i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó. Inclou també
l'excavació en rasa, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

189,85

€

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

296,23

P-74

GD5JU010

u

€

P-75

GD5JZ030

u

Pou d'embornal per a pont de 70x30 cm i 10 cm d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
amb tub de desguàs, gàrgola, entroncament i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de
càrrega de ruptura, segons plànols. Inclou la perforació de la llosa armada per a la
col·locació del tub.
(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

255,91

€

P-76

GD7JJT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

20,90

€

P-77

GD7JLT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

29,95

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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P-88
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GDGSZ004

GDK2U010

GDK2U030

m

u

u
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9

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub corrugatde PE de doble capa de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de
la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

13,12

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

332,02

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

166,02

€

u

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

74,75

€

P-91

GDKZU080

u

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

248,63

€

GFB1U511

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,58

€

P-93

GG31T334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

2,47

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub
(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

6,07

m

P-95

GG3809T7

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-96

GHM3V020

u

P-97

P-98

GHM3Z060

GP4TU020

u

u

Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128 fibres, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

81,33

€

P-100 GP4TW020

u

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció
(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

10,75

€

P-101 GP7GU020

u

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 64 fusions repartides
en 4 safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

166,15

€

P-102 GR6Z0501

u

Subministrament i plantació de Populus nigra italica de perímetre de 20-25cm, amb base en
test. Incloses l'excavació del sot de dimensions mínimes 60x60x60, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

121,42

€

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-92

GG31T554

u

€

GDKZU040

10

GP4TV020

€

P-90

P-94

P-99

Pàg.:

€

12,04

€

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de
sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó reciclat HRA-25, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador
(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

574,27

€

Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i
1,50 m de sortint, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i
materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.
(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

305,22

Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament
(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

73,66

P-103 GRK1NIU1

m2

Subministra i col·locació de caixa niu per a ratpenats de fusta de pi per a col·locar en entorns
urbans o agrícoles. Fusta posterior tallada de manera que els ratpenats puguin accedir al seu
interior còmodament i penjar-se amb facilitat. El preu inclou els elements de fixació i tots els
materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació.
(SETANTA-CINC EUROS)

75,00

€

P-104 GRK1NIU2

m2

Subministra i col·locació de caixa niu per a orenetes fabricat amb ciment i fusta
conglomerada per a col·locar en entorns urbans o agrícoles. El preu inclou els elements de
fixació i tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 50€ - 6 ud
(CINQUANTA EUROS)

50,00

€

P-105 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

22,23

€

P-106 I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

72,59

€

P-107 I2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

12,91

€

P-108 I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

11,91

€

P-109 I2RA6580

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

16,40

€

P-110 I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

-25,65

€

€

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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P-111 I2RA6770

m3

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

11

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€

Barcelona, juliol de 2021
Els autors del projecte

P-112 I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

10,72

€

P-113 I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS)

0,00

€
Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins

P-114 I2RA8E00

kg

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

0,19

€

P-115 I2RA9TD0

m3

Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

69,26

€

P-116 PP45-667B

m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat, inclou mandrilat
(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

6,11

€

P-117 PPA0U001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres de la FASE 2, segons indicació de la
Direcció de l'Obra
(VINT-I-UN MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

21.765,31

€

P-118 PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres de la FASE 1, segons indicació de la
Direcció de l'Obra
(VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

28.980,30

€

P-119 PPA0AU002

pa

Partida alçada de cobrament integre per reparació del descalçat de la vorera de la rotonda.
Inclou l'excavació, retirada i separació de l'escullera i de la terra vegetal; el nou mur de
gravetat d'escullera aprofitant l'existent i aportant-ne de nova si es necessari; el reblert amb
materail de prèstec seleccionat segons PG3 i compactat al 98% del PM; calçat de la vorera
mitjançant formigó en massa; perfilat del terraplè; estesa de terra vegeral i hidrosembra.
(DEU MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

10.250,00

€

Jaume Guardia Tomàs
Enginyer de Camins

Pàg.:
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

E612TRAS

m2

Pàg.:

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

29,34

P-7

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

5,20200
24,13800

€
€

E811B1Q1

m2

Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

80,02

€

m3

Aigua

B8112T20

t

Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1,
en sacs
Altres conceptes

E811Z001

m2

P-8
0,01108

€

57,13911

€

22,86981

€

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació de una capa de gruix mitjà
d'4 cm. de morter de ciment tixotròpic fibroreforçat, amb aplicació manual o mitjançant
bomebig. el morter respondrà als requisits mínims sol·licitats per l'EN 1504-3 per als morters
estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre el formigó (suport tipus MC 0,40- relació a
/ c = 0,40. Segons l'EN 1766) <2 Mpa després de 28 dies. L'aplicació haurà de ser efectuada
amb el mètode tradicional a paleta, o també per projecció amb la màquina adequada. Les
superfícies de formigó, objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar fortament
rugoses. Inclou la p/p de imprimació sobre barres corrugades si correspon. Inclou també la
part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o
camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador. Inclou
també la part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels
vials i vehicles.

152,41

€

u

Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i
vehicles.

2,55000

€

B0111000

m3

Aigua

0,01872

€

B071Z001

Kg

Morter monocomponent tixotròpic, fibroreforçat, de retracció compensada i resistent als
sulfats, particularment indicat per a la reparació d'estructures de formigó mitjançant projecció
mecànica, classe R4
Altres conceptes

60,00000

€

m2

Neteja i preparació de superfícies de formigó consistent en una projecció abrasiva de tota la
superfície mitjançant abrasiu . Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés
com bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la
runa resultant i cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del entorn
amb lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles.

89,84128

€

15,26

€

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,23200

€

B0222222

Kg

Abrasiu BRUGLASS

4,60000

€

BZZZ0001

u

Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i
vehicles.
Altres conceptes

0,37000

€

FB121AZ2

FB121AZ3

m

m

Sense descomposició

687,04000

€

10,05800

€

Subministre i col·locació de pretil recte d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de
663 m d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0
m, per a la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2 Reduït, amb marcat
CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

462,77

€

Sense descomposició

462,77000

€

Subministre i col·locació de pretil corb d'acer galvanitzat en calent i lacat en color blanc. de
663 m d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0
m, per a la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2 Reduït, amb marcat
CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

687,04

€

FD7Z0140

u

Subministre i col·locació de terminal de pretil d'acer galvanitzat en calent i lacat en color
blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm d'amplada, format per un tubular ancorat a un post
vertical cada 2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2
Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o equivalent.

534,13

€

Sense descomposició

534,13000

€

u

380,93

€

362,79000
18,14000

€
€

Adequació d'arquetes i / o pericons de registre de les companyies de serveis existents. Inlcou
la protecció dels elements de les companyies, el recrescut fins a 40 cm amb mao calat o
morter de les parets per assolir les noves cotes, la retirada i posterior col·locació del marc i la
tapa, deixant-lo en condicions òptimes. Totes les operacions i qualsevol altre material o mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada inclosos.

130,39

€

Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
u

Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat
Altres conceptes

P-9

P-11

B0111100

FB121AZ4

BD7Z0140

P-10

BZZZ0001

E878Z652

2

€

B0FA12A0

B0111000

Pàg.:

1

P-12

FDK2ZR21

B064300C

m3

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

6,07800

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1
Altres conceptes

7,20000

€

FFB2Z455

m

117,11200

€

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part
proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons p.c.t.

5,33

€

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,92400

€

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000

€

BFB2640Z

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201
Altres conceptes

0,67320

€

FHN2ZZ05

FJ65URA0
BJ65URA0

P-13

u

u

3,66280

€

411,73

€

411,73000

€

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ DN per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos
llarg desmuntable per al seu manteniment i muntat en pericó soterrat

59,70

€

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ dn per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos
llarg desmuntable per al seu manteniment

42,02000

Altres conceptes

17,68000

€
€

Lluminària Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic, distribució assimètrica o similar.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
Altres conceptes

u
u

€

FJS5UG10

m2

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal
de 2,4 l/h amb separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. inclou l'excavació de
rases, part proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors), connexió amb
collarins de presa i accessoris

5,66

BJS51730

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

1,53400

€

BFB2430U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201

0,06600

€
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P-14

P-15

P-16

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

3

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,17600

€

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes

0,00300

€

FJS5UGA1

u

3,88100

€

Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat autocompensant de 2 m,
amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la
protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial

14,95

€

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

3,06800

€

BD5AUU50

m

Tub per a drenatge de PE corrugat de paret simple i DN 50

3,84800

€

BFWB1505

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Altres conceptes

2,44000

€

G214U020

G214Z120

G219U010

G219U020

G219U030

G219U040

G219U100

G219U200

G219Z031

m3

Ud

m3

m

m

m2

m2

m

m2

m2

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes

5,59400

€

51,64

€

51,64000

€

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei, executada en tota l'ampla de
les voreres del pont enderrocant estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans
manuals previ tall amb serra de disc, inclòs la reposició del formigó enderrocat, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

111,45

€

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

24,92000
86,53000

€
€

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Altres conceptes

4,67

€

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Demolició de guals amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
Altres conceptes
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Altres conceptes
Demolició de paviment de rajola hidràulica en voreres, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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P-24

BJS51730

B060U310

P-17

Pàg.:

4,67000

€

6,54

€

6,54000

€

6,12

€

6,12000

€

4,66

€

4,66000

€

P-25

P-26

P-27

P-28

G219Z201

G219ZZZ1

G21B1004

G21BZ005

G21R0002

m2

m2

m

m

u

Pàg.:

4

Altres conceptes

4,89000

€

Fresat per cm de gruix de paviment de formigó, inclòs càrrega mecànica o manual, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Altres conceptes

0,78

€

0,78000

€

58,68

€

58,68000

€

4,75

€

4,75000

€

10,45

€

10,45000

€

192,17

€

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes característiques que el
enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc, enderroc i reposició de capes de MBC sobre base
de formigó. Tot inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador autoritzat i
canon d'abocador
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de conjunt d'ampit metàl·lic
compost per ampit i barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports
Altres conceptes
Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de
la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat i càrrega a camió i i
transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, segons plec de condicions

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-29

P-30

G222U102

G228U010

m3

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
Altres conceptes
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

€

5,99000

€

0,78

€

0,78000

€

4,89

€

P-32

€
€

6,49

€

6,49000

€

4,25

€

Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

0,46800

€

B0111000

m3

Aigua

0,07800
3,70400

€
€

7,88

€

G228U015

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

B0111000

m3

Aigua

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra

G228U200

m3

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

B0111000

m3

Aigua

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm
Altres conceptes

P-33

0,35100
115,00400

m3

Altres conceptes

5,99

€

B03DU005

Altres conceptes
P-31

76,81500

G22TU102

m

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal

0,07800

€

3,92400
3,87800

€
€

31,14

€

0,07800

€

25,41600
5,64600

€
€

17,13

€
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B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
Altres conceptes

P-34

G450U040

m3

B060U310

P-35

G450U070

m3

m3

B060U450

P-36

G4B0U020

m3

kg

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

79,06

€

65,41500
13,64500

€
€

98,81

€

78,03600
20,77400

€
€

0,94

€

0,01230

€

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,64050
0,28720

€
€

16,30

€

G4BPP002

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,21000

€

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

1,35000

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

0,80850
13,93150

€
€

17,88

€

G4BPZ004

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó a qualsevol
alçada, segons plànols

B0AAU101

u

Cartutx de resina per a empernatges

1,35000

€

B021U001

u

Material auxiliar de perforació

0,21000

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

2,31000
14,01000

€
€

40,59

€

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

6

P-41

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa de morter elastomèric sobre
xapa de distribució. Rang horitzontal RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10% RH i
esbiaixada menor o igual a 45 graus.

143,30

€

Junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa de morter elastomèric sobre xapa de
distribució. Rang horitzontal RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10% RH i esbiaixada menor
o igual a 45 graus
Altres conceptes

64,22000

G4Z7Z004

B7J1Z204

P-42

P-43

G711Z010

G7J5U500

B0714000

m

m

m2

m

Impermeabilització de tauler de pont amb una capa d'imprimació (emulsió betuminosa de
naturalesa aniònica i baixa viscositat, aplicada en fred) amb una dotació mínima de 0,3
kg/m2; i morter bituminós constituït per una mescla d'emulsió EAL-1 (betum 80/100), fibres
especials, àrid silicis i caliços amb una dotació mínima de 5 kg/m2. Aplicat de forma manual o
mecànica, inclosa la neteja previa del tauler i tots els mitjans auxiliars necessaris, totalment
acabada.
Sense descomposició
Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures en paraments de
formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors
autònoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda, càrrega, transport a abocador de la runa
resultant i cànon d'abocador, executada amb medis auxiliars d'accés com bastides,
plataformes tisora o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon
d'abocador..

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi
Altres conceptes

P-44

G7J5Z001

B7J5Z001

m

Reparació de fissures superficials en parament de formigó, inclòs, sanejat de la superfície i
interior de la fissura amb mitjans manuals o martell pneumàtic, càrrega, transport a abocador
de la runa resultant i cànon d'abocador, sorrejat de la superfície i reblert de les fissures amb
massilla epoxídica de consistència tixotròpica, executada amb medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes tisora o camió-cistella.càrrega, transport a abocador de la runa
resultant i cànon d'abocador.

Kg

Massilla epoxídica de consistència tixotròpica
Altres conceptes

P-45

€

79,08000

€

6,02

€

6,02000

€

67,70

€

0,49000
67,21000

€
€

11,21

€

2,04150
9,16850

€
€
€

G898Z001

m2

Protecció superficial anticarbonatació sobre el formigó mitjançant aplicació 2 capes de
pintura mural elàstica de cobertura, amb una dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior,
amb aplicació a màquina o manual, composta de resines acríliques en dispersió aquosa,
protectora del suport de ciment contra els danys provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2 .
Resistent a totes les condicions climàtiques, al boirum, a les sals de desglaç i als rajos
solars. La protecció assegurarà una bona hidrorrepelencia i una discreta permeabilitat al
vapor. La pintura ha de complir els requisits de la norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2.
Inclou també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes
elevadores o camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i cànon
d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera
del riu com dels vials i vehicles.

11,01

B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,64110

€

B0D7UC11

m2

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos

3,80000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,18825

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,66000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,99000
34,31065

€
€

BZZZ0001

u

Part proporcional de protecció del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i
vehicles.

0,75000

€

65,01

€

B8B271E0

kg

Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a la humitat
Altres conceptes

6,33500

€

Altres conceptes
P-40

€
€

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

Altres conceptes
P-39

1,09218
16,03782

kg

Altres conceptes
P-38

5

B0A142U0

Altres conceptes
P-37

Pàg.:

G4D0U025

m2

Encofrat i desencofrat corb en parament vist

B0DZA000

l

Desencofrant

0,18825

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,33000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,99000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

7,40220

€

B0D2U002

m

Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús

5,64000

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,64110
49,81845

€
€

Altres conceptes

P-46

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-47

G935U022

m3

Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,92500

€

22,94

€

20,48400

€

0,07800
2,37800

€
€

41,98

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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P-48

B0111000

m3

Aigua

B039U020

m3

B051U024

G96500A1

Pàg.:

0,23400

€

Barreja de granulat per a grava-ciment de granulometria GC25 o GC-20, mesurat després de
la compactació

18,37000

€

t

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel
Altres conceptes

8,82900
14,54700

€
€

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació, base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

19,25

€

l

Desencofrant

0,05020

€

B9651UA1

m

Vorada de vianants A1 20x14 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340

3,46500

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,16500

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,66000

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

4,61020

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

1,20218
9,09742

€
€

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T3 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada

23,98

€

P-50

G965R0T3

m

B96551RT3

m

Vorada de calçadaT3 prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340

5,15550

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,16500

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,05020

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,66000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

1,80327

€

B060UR31

m3

Formigó HRM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

5,45512

€

G974UR20

m

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat i totes les feines adients,
totalment col·locada

€

17,76

€

l

Desencofrant

0,02510

€

B974U020

m

Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix

5,65950

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,08250

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

0,60109

€

B060UR11

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra,
inclòs transport a l'obra

4,65040

€

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Altres conceptes

P-51

10,69091

B0DZA000

B051U012

G9E1T021

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants amb tacs o estriat, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

0,33000
6,32675

€
€

32,74

€

8

B9E1S000

m2

Panot de color amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

8,67300

€

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,16932

€

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

5,82600

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

2,57610
15,49558

€
€

30,66

€

Altres conceptes
G9E1U020

m2

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,16932

B9E1U002

m2

Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm

6,69900

€

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

5,82600

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

2,57610
15,38958

€
€

25,45

€

Altres conceptes
P-53

G9E1Z020

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, sobre base de formigó existent, amb
regularització de rasant amb morter i totes les feines adients

m2

Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm

6,69900

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

3,43480

€

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,16932
15,14688

€
€

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i junts tallats en
fresc

83,20

€

Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

65,05800

Altres conceptes
P-54

G9GL2033

m3

B06L318B

P-55

G9H1U51C

m3

t

B9H1U512

P-56

P-57

t

€

Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

34,96

€

Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica
Altres conceptes

23,20000

€
€

m2

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

2,79

B9H3U004

t

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
Altres conceptes

2,02790

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
t

Betum asfàltic tipus B 50/70

G9HA0020
B055U010

t

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses
t

Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM 45/80-65
Altres conceptes

€

11,76000

G9H3U270

G9HA0010

€

18,14200

Altres conceptes
P-58

€

B9E1U002

B055U001
0,08466

Pàg.:

característica a la compressió i totes les feines adients.

P-52

B0DZA000

Altres conceptes
P-49

7

€

0,76210

€

424,70

€

404,48000
20,22000

€
€

560,34

€

533,66000
26,68000

€
€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-59

G9J1U040
B055U030

P-60

G9J1U320
B055U320

P-61

GB12Z020

BB12Z002

B071U007

m2
kg

m2
kg

m

m

m3

Pàg.:

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH per a
microaglomerat sobre ferm vell

0,40

€

Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH
Altres conceptes

0,21700
0,18300

€
€

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,36

€

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER
Altres conceptes

0,18000
0,18000

€
€

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació
i dues d'acabat, formada per 2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles cada 9 cm formades per 2
rodons massissos de 10 mm corvats, un per la part interior soldat verticalment al tubular i
l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes
triangulars de 360x180x10, subjectadoes al parament exterior vertical del voladís mitjanaçant
6 ancoratge químics tipus epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons cada 50
cm i xapa de imposta de final de vorera de 1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges
químics al parament vertical del voladís. Inclou muntatge, ancoratges, maquinaria i mitjans
auxiliars.

193,27

€

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer galvanitzat i pintada amb una capa d'imprimació
i dues d'acabat, formada per 2 tubs de Ø50.4 mmm brèndoles cada 9 cm formades per 2
rodons massissos de 10 mm corvats, un per la part interior soldat verticalment al tubular i
l'altre soldat a la part exteriror i inclinat. Els muntants estan formats per 4 rodons massissos
soldats a una pletina d'ancoratge formada per una xapa de 360x230x10 mm i 2 xapes
triangulars de 360x180x10, subjectadoes al parament exterior vertical del voladís mitjanaçant
6 ancoratge químics tipus epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons cada 50
cm i xapa de imposta de final de vorera de 1770x225x10 ancorada amb 4 ancoratges
químics al parament vertical del voladís. Inclou ancoratges.

145,92000

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Altres conceptes

P-62

GBA1U250

m

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

2,80

€

kg

Microesferes de vidre

0,21360
1,01280

€
€

1,16

€

kg

Pintura termoplàstica, per a marques vials

B8ZBUUR1

kg

Microesferes de vidre 100 % reciclades

GBA3V301

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 100 % reciclat, incloent el premarcatge

B8ZBUUR1

kg

Microesferes de vidre 100 % reciclades

B8ZBU300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

GBA6U032

BBMAU030

m2

m3

€

G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell
Altres conceptes

0,37629

€

GBB1U100

u

GBB1U110

u

u

u

GBB1U130

u

P-69

GBB1U132

u

u

BBM1U132

P-70

GBBZU001

u

u

12,03861

€

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

47,63

€

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

31,02000

0,68700

€

0,05340
0,41960

€
€

24,03

€

P-71

€

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

69,31

€

Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

51,67000

€

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

44,33

€

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

27,88000

€

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

67,13

€

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

49,59000

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit

10,29000
13,31280

€
€

Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de qualsevol tipus per a capa de
trànsit, executat in situ, inclòs betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals,
toalment acabat excepte la pintura, segons plànols.

29,37

€

Mescla bituminosa de capa de trànsit de qualsevol tipus per a reductors de velocitat, inclòs el
betum

16,21200

€

P-72

GBC11D01

u

€

17,54000

€

62,29

€

7,47600

€

29,63200
25,18200

€
€

72,35

€

8,72200

€

37,96600
25,66200

€
€

Pòrtic de limitació d'alçària fins a 5 m i 10 m d'amplada lliures, amb perfils metàl·lics, amb
una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat,
inclòs fonamentació amb daus de formigó, anoratges i muntatge.

764,60

€

160,00000

€

59,90000

€

0,54000

€

Altres conceptes
€

€

16,45000

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

u

€

17,64000

B060U310

GBBZU002

€

16,61000

Altres conceptes

0,42720
Altres conceptes

P-65

€
€

B8ZBUU01

Altres conceptes
P-64

0,44105
46,90895

€

B8ZBU200

0,74310

BBM1U130

1,57360

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

BBM1U100

P-68

10

m2

€

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

m

P-66

Pàg.:

G219U200

BBM1U110

kg

GBA1V310
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P-67

B8ZBU100

Altres conceptes
P-63

9

B44ZU011

kg

Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

BBC1D000

m

Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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P-73

P-76

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-77

m3

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

30,39000

€

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut
Altres conceptes

6,36000
507,41000

€
€

Canal de formigó fabricat in situ, d'amplària interior 300 mm i de 240 a 400 mm d'alçària,
entroncament i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó. Inclou també
l'excavació en rasa, càrrega i transport a l'abocador de materials sobrants, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

189,85

€

GD5H2JC6

u

GD7JLT86

m

BD7JL180

P-78

GDD1U010

m

u

Pàg.:

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

29,95

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

14,97360

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

12

€

€

14,97640

€

462,58

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

9,34500

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

2,99200

€

BDD1U022

u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

33,59000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,45200

€

BDDZU010

u

19,56000

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,44100

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

€

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

1,71740

BDD1U002

u

Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

48,74000

€

B071U005

€

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura

74,36000
99,54260

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

3,00545

€

BD5ZUC01

€
€

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

43,69500

€

296,23

€

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t
Altres conceptes

161,82000

€

GD5JU010

u

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

1,45200

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

BD5ZUC01

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura

74,36000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

2,99200

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,44100

€

BDD1U012

u

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

65,41500

€

BDDZU010

u

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

1,71740
149,85260

€
€

255,91

€

Altres conceptes
P-75

11

B1Z0300C

Altres conceptes
P-74

Pàg.:

GD5JZ030

u

Pou d'embornal per a pont de 70x30 cm i 10 cm d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
amb tub de desguàs, gàrgola, entroncament i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de
càrrega de ruptura, segons plànols. Inclou la perforació de la llosa armada per a la
col·locació del tub.

B071Z005

kg

Morter tixotròpic de retracció controlada amb enduriment ràpid.

B0A3UC10

kg

Clau acer

BD5ZUC01

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura

B0D7UC02

m2

B0D21030
BFB1U520

GD7JJT86

BD7JJ180

28,00000

€

0,44100

€

74,36000

€

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,36000

€

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,33000

€

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
Altres conceptes

30,35000

€

m

m

121,06900

€

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

20,90

€

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

9,60840
11,29160

P-79

P-80

P-81

GDD1U110

GDG3U006

m

Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

m

P-82

€

122,20

€

0,51522

€

Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre

35,76000

€

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre
Altres conceptes

14,67000

€

71,25478

€

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub corrugats de PE de doble capa de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

30,55

€

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

15,73020

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

4,01880

€

GDG3Z008

m

10,80100

€

Canalització de serveis executada en calçada, amb 4 tub corrguats de PE de 110 mm de
diàmetre de doble capa, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

44,13

€

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

23,30400

€

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

8,03760

€

€

€

152,16955

GDG5Z030

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent enderroc de paviment i
excavació, i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització

12,78840

€

17,86

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.

P-84

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,82930

€

BG25U144

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color,
amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

9,00000

€

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,23850

€

BG2GU060

m

Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

0,88000

€

BG2GU004

u

Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre

0,35000

€

BG2GU054

u

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre,
brides de subjecció i obturadors

0,16000

€

BG2GU054

u

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre,
brides de subjecció i obturadors

0,16000

€

BG2GU004

u

Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre

0,35000

€

BG2GU060

m

Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

0,88000
7,92070

€
€

BG25U144

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color,
amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

1,00000

€
€

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

0,28000
11,95150

€
€

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de canalitzacions soterrades de
comunicacions, segons exigències del Projecte

627,96

BG2GU095

598,06000

12,25

€

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de canalitzacions soterrades de
comunicacions, segons exigències del Projecte
Altres conceptes

29,90000

€

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub corrugatde PE de doble capa de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de
la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

13,12

€

GDG5Z032

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont amb un (1) tub de PEAD
de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels
tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de
maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

0,28000

€

BG2GU060

m

Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

0,33000

€

BG2GU054

u

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre,
brides de subjecció i obturadors

0,06000

€

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color,
amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

1,00000

€

B060U320

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

3,23850
7,34150

€
€

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou (9) tubs de PEAD de 40
mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent enderroc de paviment i
excavació, i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització
de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.

28,98

€

P-88

m3

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,82930

€

BG25U144

m

Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color,
amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

9,00000

€

BG2GU004

u

Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre

0,35000

€

BG2GU054

u

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre,
brides de subjecció i obturadors

0,16000

€

BG2GU060

m

Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre

0,88000

BG2GU095

m

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

0,28000
12,48070

BG2GU095

m

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont d'obra nova amb nou (9)
tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part
proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
Cinta de plàstic per a senyalització de serveis

GDGSZ004

u

m

24,42

P-89

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,00940

€

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

2,64750
8,46310

€
€

332,02

€

GDK2U010

u

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

76,00600

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,30000

€

B0D8U001

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

8,86500

€

B0DZA000

l

Desencofrant

1,78210

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

GDK2U030

u

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B0D21030

m

€

B0D8U001

€
€

6,60000
235,46690

€
€

166,02

€

38,00300

€

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,65000

€

m2

Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos

4,43250

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,90360

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar
Altres conceptes

3,30000
117,73090

€
€

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

74,75

€

€
P-90

0,28000

€

BG22TK10

Altres conceptes

B060U320

GDG5Z082

u

Altres conceptes

BG25U144

m

GDGJU010
BVAPUG10

P-87

m

GDG5Z080

Altres conceptes
P-86

BG2GU095

Altres conceptes
P-85
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B060U320

Altres conceptes
P-83

Pàg.:

GDKZU040

u

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

BDKZU040

u

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124

€
P-91

GDKZU080

u

1,28805

€

Altres conceptes

50,17000
23,29195

€
€

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

248,63

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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BDKZU080

u

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Altres conceptes

P-92

P-93

GFB1U511

m

15

205,05000

€

B060UR43

m3

2,14675
41,43325

€
€

Formigó HRA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

5,58

€

BG46U010

u

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2
Altres conceptes

B0111000

m3

Aigua

0,01716

€

BFB1U511

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
Altres conceptes

3,76980

€

GG31T334

m

BG315330

P-94

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat

GG31T554

m

m

BG315550

m

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

1,79304

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

2,47

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
Altres conceptes

1,60140

GHM3Z060

u

Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i
1,50 m de sortint, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport, enderroc de la fonamentació i transport de terres, restes de formigó i
materials sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador.

BGD2U010

u

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

BG31230U

m

BG22U100
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

6,07

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
Altres conceptes

3,77400

€

€

GG3809T7

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
Altres conceptes

P-96

GHM3V020

u

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de
sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó reciclat HRA-25, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

12,04
1,28520

€

0,15000
10,60480

€
€

574,27

€

P-98

3,09600

€

11,09000

€

5,36000
170,45940

€
€

305,22

€

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

9,07200

€

m

Tub flexible corrugat de PE de diàmetre 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

2,31600

€

B060U430

m3

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

46,11760

€

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

5,36000

€

BHMZU010

u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

16,91000

€

BGDZU020

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,38000

€

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

3,09600

€

BGDZU030

u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

14,85000

€

BHMZU010

u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

16,91000

€

BHM3U020

u

Bàcul metàl·lic troncocònic totalment galvanitzat de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint,
planxa de 3 mm, amb base platina, per anar muntat amb perns d'ancoratge sobre dau de
formigó

304,98000

€

BGDZU030

u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

0,76000

€

BGDZU020

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,38000

€

BG31230U

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

5,67000

€

BG22U100

m

Tub flexible corrugat de PE de diàmetre 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

2,31600

€

Tub rígid de PE de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,90000

GP4TU020

GP4TV020

u

u

BP4TV000

0,76000
205,35840

€
€

Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres fins a 128 fibres, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

73,66

€

Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i
identificació de fibres
Altres conceptes

4,38000

€

81,33

€

4,38000
76,95000

€
€

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

10,75

€

Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de
protecció
Altres conceptes

0,48000

Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128 fibres, amb pelat de
cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament
u

P-100

GP4TW020

u

BP4TU010

P-101

GP7GU020

u

u

u

€

69,28000

Part proporcional de material per a sagnat i identificació de fibres
Altres conceptes

BP7GU020
€

u

BP4TU100

P-99

u

m

€

€

BGD2U010

BG21U032

36,49860

€

Altres conceptes
P-95

16

14,85000

€

0,86860

2,29600

P-97

Pàg.:

€

10,27000

€

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 64 fusions repartides
en 4 safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada

166,15

€

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 64 fusions repartides
en 4 safates de 16 fusions, amb tres entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre
exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material
plàstic amb grau de protecció IP65

133,88000

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat
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P-102

P-103

P-104

P-105

P-106

P-107

P-108

GR6Z0501

P-110

17

Altres conceptes

32,27000

€

Subministrament i plantació de Populus nigra italica de perímetre de 20-25cm, amb base en
test. Incloses l'excavació del sot de dimensions mínimes 60x60x60, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

121,42

€

B0111000

m3

Aigua

BR4422C

u

Subministra i plantació de Populus nigra italica
incorporació d'esmenes i adobs

GRK1NIU1

GRK1NIU2

I2R24200

I2R540S0

I2R5423A

I2RA61H0

B2RA61H0

P-109

u

Pàg.:

m2

m2

m3

m3

m3

m3

t

0,12480

€

de perímetre 20-25 cm, inclòs tutor,

75,00000

€

Altres conceptes

46,29520

€

Subministra i col·locació de caixa niu per a ratpenats de fusta de pi per a col·locar en entorns
urbans o agrícoles. Fusta posterior tallada de manera que els ratpenats puguin accedir al seu
interior còmodament i penjar-se amb facilitat. El preu inclou els elements de fixació i tots els
materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació.
Sense descomposició

75,00

€

75,00000

€

50,00

€

50,00000

€

22,23

€

22,23000

€

72,59

€

72,59000

€

12,91

€

12,91000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,91

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

11,33900
0,57100

€
€

Subministra i col·locació de caixa niu per a orenetes fabricat amb ciment i fusta
conglomerada per a col·locar en entorns urbans o agrícoles. El preu inclou els elements de
fixació i tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 50€ - 6 ud
Sense descomposició
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-111

P-112

P-113

P-114

I2RA6580

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,40

B2RA6580

t

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

15,61620
0,78380

€
€

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-25,65

B2RA6680

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-24,43200

€

B2RA6770

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,00000

€

0,00000

€
€

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,72

B2RA6890

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

10,21250
0,50750

€
€

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00

B2RA6960

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,00000

I2RA8E00

kg

kg

€

€

0,00000

€

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,19

€

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

0,18000

€

0,01000

€
€

I2RA9TD0

m3

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

69,26

B2RA9TD0

t

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

65,96100
3,29900

€

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat, inclou mandrilat

6,11

€

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125,
estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de
kevlar, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2
Altres conceptes

3,07000

PP45-667B

m

m

PPA0U001

pa

€
P-118

€

0,00

€

P-117

-1,21800

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

BP45-1A9E

I2RA6680

Altres conceptes
m3

€
P-116

18

I2RA6770

B2RA8E00

P-115

Pàg.:

PPA0U002

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres de la FASE 2, segons indicació de la
Direcció de l'Obra
Sense descomposició
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres de la FASE 1, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

€

€

3,04000

€

21.765,31

€

21.765,31000

€

28.980,30

€

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-119

PPA0AU002 pa

Pàg.:

19

Sense descomposició

28.980,30000

€

Partida alçada de cobrament integre per reparació del descalçat de la vorera de la rotonda.
Inclou l'excavació, retirada i separació de l'escullera i de la terra vegetal; el nou mur de
gravetat d'escullera aprofitant l'existent i aportant-ne de nova si es necessari; el reblert amb
materail de prèstec seleccionat segons PG3 i compactat al 98% del PM; calçat de la vorera
mitjançant formigó en massa; perfilat del terraplè; estesa de terra vegeral i hidrosembra.
Sense descomposició

10.250,00

€

10.250,00000

€

Barcelona, juliol de 2021
Els autors del projecte

Manuel Reventós i Rovira
Enginyer de Camins

Jaume Guardia Tomàs
Enginyer de Camins

PRESSUPOST
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Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI
1

G22TU102

TOTAL

UA
m

DESCRIPCIÓ
Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als
talls, mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 33)

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

02

REPARACIONS FORMIGÓ

1

2

3

4

5

E878Z652

G898Z001

G7J5Z001

G7J5U500

E811Z001

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

17,13

400,000

6.852,00
6.852,00

01.01.01

SUBCAPÍTOL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA
m2

m2

m

m

m2

DESCRIPCIÓ

objecte de la reconstrucció o del revestiment, han d'estar
fortament rugoses. Inclou la p/p de imprimació sobre barres
corrugades si correspon. Inclou també la part proporcional de
medis auxiliars d'accés com bastides, plataformes elevadores o
camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i
cànon d'abocador. Inclou també la part proporcional de protecció
del entorn amb lona tant de la llera del riu com dels vials i
vehicles. (P - 3)
6

G4BPZ004

TOTAL
PREU

Neteja i preparació de superfícies de formigó consistent en una
projecció abrasiva de tota la superfície mitjançant abrasiu . Inclou
també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega,
transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador.
Inclou també la part proporcional de protecció del entorn amb
lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles. (P - 4)

15,26

Protecció superficial anticarbonatació sobre el formigó mitjançant
aplicació 2 capes de pintura mural elàstica de cobertura, amb una
dosificació total de 0,7 kg/m², per a exterior, amb aplicació a
màquina o manual, composta de resines acríliques en dispersió
aquosa, protectora del suport de ciment contra els danys
provocats pel CO2 (carbonatació) i el SO2 . Resistent a totes les
condicions climàtiques, al boirum, a les sals de desglaç i als rajos
solars. La protecció assegurarà una bona hidrorrepelencia i una
discreta permeabilitat al vapor. La pintura ha de complir els
requisits de la norma EN 1504-9 i de la norma EN 1504-2. Inclou
també la part proporcional de medis auxiliars d'accés com
bastides, plataformes elevadores o camió-cistella, càrrega,
transport a abocador de la runa resultant i cànon d'abocador.
Inclou també la part proporcional de protecció del entorn amb
lona tant de la llera del riu com dels vials i vehicles. (P - 45)

11,01

Reparació de fissures superficials en parament de formigó,
inclòs, sanejat de la superfície i interior de la fissura amb mitjans
manuals o martell pneumàtic, càrrega, transport a abocador de la
runa resultant i cànon d'abocador, sorrejat de la superfície i
reblert de les fissures amb massilla epoxídica de consistència
tixotròpica, executada amb medis auxiliars d'accés com bastides,
plataformes tisora o camió-cistella.càrrega, transport a abocador
de la runa resultant i cànon d'abocador. (P - 44)

11,21

Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o
fisures en paraments de formigó, amb injecció d'aire comprimit,
perforació de taladres, instal·lació d'injectors autònoms de 3 bar
de pressió i segellat d'esquerda, càrrega, transport a abocador de
la runa resultant i cànon d'abocador, executada amb medis
auxiliars d'accés com bastides, plataformes tisora o
camió-cistella, càrrega, transport a abocador de la runa resultant i
cànon d'abocador.. (P - 43)

67,70

Reconstrucció volumètrica del formigó armat, mitjançant aplicació
de una capa de gruix mitjà d'4 cm. de morter de ciment tixotròpic
fibroreforçat, amb aplicació manual o mitjançant bomebig. el
morter respondrà als requisits mínims sol·licitats per l'EN 1504-3
per als morters estructurals de classe R4, una amb adhesió sobre
el formigó (suport tipus MC 0,40- relació a / c = 0,40. Segons l'EN
1766) <2 Mpa després de 28 dies. L'aplicació haurà de ser
efectuada amb el mètode tradicional a paleta, o també per
projecció amb la màquina adequada. Les superfícies de formigó,

152,41

AMIDAMENT
3.001,279

IMPORT
45.799,52

20,000

10,000

643,279

u

SUBCAPÍTOL
01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

03

MESURES DE PROTECCIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

2.288,64

180.075,59

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

GBC11D01

u

Pòrtic de limitació d'alçària fins a 5 m i 10 m d'amplada lliures,
amb perfils metàl·lics, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, inclòs
fonamentació amb daus de formigó, anoratges i muntatge. (P 72)

764,60

2,000

1.529,20

2

GBB1U110

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 67)

69,31

4,000

277,24

3

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 - 70)

62,29

4,000

249,16

4

E612TRAS

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i
additiu inclusor aire/plastificant (P - 1)

29,34

67,760

1.988,08

5

E811B1Q1

m2

Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç
per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons
UNE-EN 998-1, remolinat (P - 2)

80,02

67,760

5.422,16

6

GRK1NIU1

m2

Subministra i col·locació de caixa niu per a ratpenats de fusta de
pi per a col·locar en entorns urbans o agrícoles. Fusta posterior
tallada de manera que els ratpenats puguin accedir al seu interior
còmodament i penjar-se amb facilitat. El preu inclou els elements
de fixació i tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva instal·lació. (P - 103)

75,00

4,000

300,00

7

GRK1NIU2

m2

Subministra i col·locació de caixa niu per a orenetes fabricat amb
ciment i fusta conglomerada per a col·locar en entorns urbans o
agrícoles. El preu inclou els elements de fixació i tots els materials
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 50€ - 6 ud
(P - 104)

50,00

10,000

500,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

10.265,84

01.01.03

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

04

GESTIÓ DE RESIDUS

APARTAT

01

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI

EUR

128,000

1

677,00

98.042,15

17,88

01.01.02

33.044,08

224,20

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó a qualsevol alçada,
segons plànols (P - 38)

OBRA

NUM. CODI

3.001,279

Pàg.: 2

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST
1

I2R24200

TOTAL

m3

APARTAT

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 105)

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

04

GESTIÓ DE RESIDUS

APARTAT

02

CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

1

I2R5423A

TOTAL

UA
m3

APARTAT

OBRA

0,800

DESCRIPCIÓ
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 107)

CAPÍTOL

01

FASE 1

04

GESTIÓ DE RESIDUS

APARTAT

03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

AMIDAMENT

IMPORT

12,91

10,800

139,43

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 108)

11,91

10,000

119,10

2

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 113)

0,00

0,400

0,00

3

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 112)

10,72

0,300

3,22

4

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 111)

0,00

0,100

0,00

APARTAT

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

05

PARTIDES ALÇADES

1

PPA0U002

122,32

01.01.04.03

CAPÍTOL

NUM. CODI

UA
pa

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres de la FASE 1, segons indicació de la
Direcció de l'Obra (P - 118)

28.980,30

1,000

28.980,30

2

XPA000SS

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

17.596,91

0,200

3.519,38

3

XPA100F1

pa

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de
murs de contenció FASE 1 (P - 0)

10.000,00

1,000

10.000,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

APARTAT

01

ENDERROCS

UA

01.01.05

42.499,68

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G21R0002

u

Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels,
rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció
amb tot-u artificial, poda, trossejat i càrrega a camió i i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, segons plec de
condicions (P - 28)

192,17

6,000

1.153,02

2

G214U020

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 15)

51,64

66,000

3.408,24

3

G219U020

m

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 18)

6,54

60,000

392,40

4

G219U010

m

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 17)

4,67

95,500

445,99

5

G219U030

m2

Demolició de guals amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P
- 19)

6,12

20,288

124,16

6

G219Z031

m2

Demolició de paviment de rajola hidràulica en voreres, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 23)

4,89

190,000

929,10

7

G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P 22)

0,78

13.020,000

10.155,60

8

G219Z201

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de formigó, inclòs càrrega
mecànica o manual, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 24)

0,78

1.350,000

1.053,00

9

G219U100

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 21)

5,99

560,000

3.354,40

10 G21B1004

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports (P - 26)

4,75

45,000

213,75

11 G21BZ005

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
conjunt d'ampit metàl·lic compost per ampit i barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
(P - 27)

10,45

220,000

2.299,00

12 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

4,66

350,000

1.631,00

13 G214Z120

Ud

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei,
executada en tota l'ampla de les voreres del pont enderrocant
estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals
previ tall amb serra de disc, inclòs la reposició del formigó
enderrocat, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,

111,45

4,000

445,80

139,43

1

TOTAL

OBRA

NUM. CODI

PREU

Pàg.: 4

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

SUBCAPÍTOL

UA

17,78

17,78

01.01.04.02
01

NUM. CODI

22,23

01.01.04.01

CAPÍTOL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 3

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 5
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 16)

TOTAL

APARTAT

25.605,46

01.02.01.01

SUBCAPÍTOL

03

FERMS I PAVIMENTS

APARTAT

01

FERM

NUM. CODI
OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

APARTAT

02

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI
1

2

G228U015

PPA0AU002

TOTAL

UA
m3

pa

APARTAT

OBRA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 31)

7,88

210,000

1.654,80

Partida alçada de cobrament integre per reparació del descalçat
de la vorera de la rotonda. Inclou l'excavació, retirada i separació
de l'escullera i de la terra vegetal; el nou mur de gravetat
d'escullera aprofitant l'existent i aportant-ne de nova si es
necessari; el reblert amb materail de prèstec seleccionat segons
PG3 i compactat al 98% del PM; calçat de la vorera mitjançant
formigó en massa; perfilat del terraplè; estesa de terra vegeral i
hidrosembra. (P - 119)

10.250,00

CAPÍTOL

02

FASE 2

02

JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ

1

2

3

4

G711Z010

G935U022

G222U102

G4Z7Z004

TOTAL

m2

m3

m3

m

SUBCAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

IMPORT

Impermeabilització de tauler de pont amb una capa d'imprimació
(emulsió betuminosa de naturalesa aniònica i baixa viscositat,
aplicada en fred) amb una dotació mínima de 0,3 kg/m2; i morter
bituminós constituït per una mescla d'emulsió EAL-1 (betum
80/100), fibres especials, àrid silicis i caliços amb una dotació
mínima de 5 kg/m2. Aplicat de forma manual o mecànica, inclosa
la neteja previa del tauler i tots els mitjans auxiliars necessaris,
totalment acabada. (P - 42)

6,02

1.100,000

6.622,00

Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb
ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a
l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 47)

41,98

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 29)

6,49

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb estesa
de morter elastomèric sobre xapa de distribució. Rang horitzontal
RH de ± 30 mm, rang vertical RV de 10% RH i esbiaixada menor
o igual a 45 graus.
(P - 41)

143,30

01.02.02

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

126,000

87,500

83,20

69,600

5.790,72

2

G9H1U51C

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf BC 50/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 55)

34,96

79,680

2.785,61

3

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 57)

424,70

4,302

1.827,06

4

G9J1U320

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 60)

0,36

664,000

239,04

5

G9H3U270

m2

Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2 (P - 56)

2,79

860,000

2.399,40

6

G9HA0020

t

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a
mescles bituminoses (P - 58)

560,34

3,311

1.855,29

7

G9J1U040

m2

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60BP4 ADH o
C60BP3 ADH per a microaglomerat sobre ferm vell (P - 59)

0,40

860,000

344,00

8

GBA6U032

m2

Reductor de velocitat trapezoidal de mescla bituminosa de
qualsevol tipus per a capa de trànsit, executat in situ, inclòs
betum, reg d'adherència i fresat de les bandes laterals, toalment
acabat excepte la pintura, segons plànols. (P - 65)

29,37

145,000

4.258,65

TOTAL

APARTAT

19.499,77

01.02.03.01

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

03

FERMS I PAVIMENTS

APARTAT

02

PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G9E1U020

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 52)

30,66

805,000

24.681,30

2

G9E1T021

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter per a pas de vianants
amb tacs o estriat, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients. (P - 51)

32,74

49,320

1.614,74

3

G9E1Z020

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, sobre
base de formigó existent, amb regularització de rasant amb
morter i totes les feines adients (P - 53)

25,45

375,000

9.543,75

4

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 34)

79,06

94,838

7.497,89

5

G96500A1

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació, base de formigó
de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada
(P - 48)

19,25

105,000

2.021,25

6

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 46)

22,94

33,750

774,23

817,74

25.267,97

EUR

IMPORT

Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, estriat longitudinal i
junts tallats en fresc (P - 54)

5.289,48

12.538,75

AMIDAMENT

m3

NUM. CODI

126,000

PREU

G9GL2033

10.250,00

PREU

DESCRIPCIÓ

1

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

SUBCAPÍTOL

UA

UA

11.904,80

01.02.01.02
01

NUM. CODI

1,000

Pàg.: 6

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST
7

8

G974UR20

G965R0T3

TOTAL

m

m

APARTAT

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat i totes les feines adients, totalment col·locada (P 50)

17,76

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada T3 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes amb 12% d'àrids
reciclats, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 49)

23,98

395,000

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

04

SENYALITZACIÓ I DEFENSES

APARTAT

01

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

UA

DESCRIPCIÓ

7.015,20

215,000

5.155,70

58.304,06

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

GBA1V310

m

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 100
% reciclat, incloent el premarcatge. (P - 63)

1,16

200,000

232,00

2

GBA3V301

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 100 % reciclat, incloent el
premarcatge (P - 64)

24,03

98,900

2.376,57

Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 62)

2,80

GBA1U250

TOTAL

m

APARTAT

OBRA
CAPÍTOL

02

FASE 2

04

SENYALITZACIÓ I DEFENSES

NUM. CODI
1

GBB1U130

02

UA

2.762,57

u

SENYALITZACIÓ VERTICAL

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 8
u

APARTAT

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 68)

44,33

6,000

265,98

2

GBB1U100

u

Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 66)

47,63

4,000

190,52

3

GBB1U132

u

Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 69)

67,13

1,000

67,13

4

GBBZU002

u

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 71)

72,35

3,000

217,05

EUR

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 - 70)

62,29

5,000

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

04

SENYALITZACIÓ I DEFENSES

APARTAT

03

PROTECCIONS

UA

DESCRIPCIÓ

311,45

1.052,13

01.02.04.02

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FB121AZ2

m

Subministre i col·locació de pretil recte d'acer galvanitzat en
calent i lacat en color blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm
d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada
2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de
característiques N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de
la casa Givasa o equivalent.
(P - 5)

462,77

275,000

127.261,75

2

FB121AZ3

m

Subministre i col·locació de pretil corb d'acer galvanitzat en calent
i lacat en color blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm d'amplada,
format per un tubular ancorat a un post vertical cada 2,0 m, per a
la separació entre vehicles i vianants, de característiques N1/H2
Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de la casa Givasa o
equivalent.

687,04

23,000

15.801,92

534,13

6,000

3.204,78

(P - 6)
3

FB121AZ4

u

4

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 39)

40,59

210,600

8.548,25

5

G4D0U025

m2

Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 40)

65,01

8,280

538,28

6

G450U070

m3

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 35)

98,81

69,300

6.847,53

7

G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 36)

0,94

10.425,930

9.800,37

8

G4BPP002

u

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en
estructura de formigó, segons plànols (P - 37)

16,30

1.400,000

22.820,00

9

GB12Z020

m

Barana de 110 cm d'alçada metàl·lica d'acer galvanitzat i pintada
amb una capa d'imprimació i dues d'acabat, formada per 2 tubs
de Ø50.4 mmm brèndoles cada 9 cm formades per 2 rodons
massissos de 10 mm corvats, un per la part interior soldat
verticalment al tubular i l'altre soldat a la part exteriror i inclinat.
Els muntants estan formats per 4 rodons massissos soldats a una
pletina d'ancoratge formada per una xapa de 360x230x10 mm i 2
xapes triangulars de 360x180x10, subjectadoes al parament
exterior vertical del voladís mitjanaçant 6 ancoratge químics tipus
epoxi. Inclou passamà de Ø50 mm soldats amb rodons cada 50
cm i xapa de imposta de final de vorera de 1770x225x10
ancorada amb 4 ancoratges químics al parament vertical del
voladís. Inclou muntatge, ancoratges, maquinaria i mitjans
auxiliars. (P - 61)

193,27

250,000

48.317,50

154,00

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

SUBCAPÍTOL
APARTAT

55,000

01.02.04.01
01

GBBZU001

NUM. CODI

1

3

5

TOTAL

01.02.03.02

CAPÍTOL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Subministre i col·locació de terminal de pretil d'acer galvanitzat en
calent i lacat en color blanc. de 663 m d'alçada i 338 mm
d'amplada, format per un tubular ancorat a un post vertical cada
2,0 m, per a la separació entre vehicles i vianants, de
característiques N1/H2 Reduït, amb marcat CE, tipus PEU-13 de
la casa Givasa o equivalent.
(P - 7)

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST
10 G222U102

TOTAL

m3

APARTAT

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 29)

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

05

DRENATGE

1

GD5JZ030

6,49

31,320

UA
u

DESCRIPCIÓ

TOTAL

PREU

Pou d'embornal per a pont de 70x30 cm i 10 cm d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, amb tub de desguàs, gàrgola,
entroncament i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de
càrrega de ruptura, segons plànols. Inclou la perforació de la llosa
armada per a la col·locació del tub. (P - 75)

255,91

AMIDAMENT
6,000

IMPORT
1.535,46

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 74)

296,23

6,000

1.777,38

3

GD7JJT86

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 76)

20,90

45,000

940,50

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

29,95

25,000

G219ZZZ1

m2

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc,
enderroc i reposició de capes de MBC sobre base de formigó. Tot
inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador
autoritzat i canon d'abocador (P - 25)

58,68

70,000

4.107,60

6

G222U102

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 29)

6,49

70,500

457,55

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 32)

31,14

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 30)

4,25

u

Connexió drenatge a xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat. (P - 8)

380,93

2,000

761,86

10 GDD1U010

u

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 78)

462,58

1,000

462,58

11 GDD1U110

m

Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part

122,20

1,000

122,20

7

8

9

G228U200

G228U010

FD7Z0140

m3

m3

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

06

25,500

GR6Z0501

UA
u

13.038,30

PLANTACIONS I REG

DESCRIPCIÓ
Subministrament i plantació de Populus nigra italica de perímetre
de 20-25cm, amb base en test. Incloses l'excavació del sot de
dimensions mínimes 60x60x60, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

121,42

5,000

607,10

FJS5UGA1

u

Anella per a reg d'arbres formada per canonada de goter integrat
autocompensant de 2 m, amb goters cada 0,3 m, finalitzada amb
tap terminal i collar de connexió a la xarxa. inclou la protecció
amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament superficial (P 14)

14,95

6,000

89,70

3

FJ65URA0

u

Filtre d'anelles amb rosca mascle d'1´´ DN per intercalar a la
tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu
manteniment i muntat en pericó soterrat (P - 12)

59,70

2,000

119,40

4

FJS5UG10

m2

Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre
0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,4 l/h amb separació entre goters
de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m. inclou l'excavació de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i col·lectors),
connexió amb collarins de presa i accessoris
(P - 13)

5,66

150,000

849,00

5

FFB2Z455

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional
d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment
acabada i provada segons p.c.t. (P - 10)

5,33

30,000

159,90

SUBCAPÍTOL

1.825,10

01.02.06

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

07

ENLLUMENAT

NUM. CODI

EUR

1.139,10

2

794,07

191,25

6,000

(P - 102)

TOTAL
45,000

189,85

01.02.05

748,75

5

Canal de formigó fabricat in situ, d'amplària interior 300 mm i de
240 a 400 mm d'alçària, entroncament i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó. Inclou
també l'excavació en rasa, càrrega i transport a l'abocador de
materials sobrants, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 73)

OBRA

1

u

m

u

SUBCAPÍTOL

NUM. CODI

GD5JU010

GD7JLT86

proporcional de graons (P - 79)

243.343,65

2

4

Pàg.: 10

203,27
12 GD5H2JC6

01.02.04.03

CAPÍTOL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 9

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GHM3Z060

u

Trasllat de bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 9,00 m d'alçària i 1,50 m de sortint, col·locat
sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport, enderroc de la
fonamentació i transport de terres, restes de formigó i materials
sobrants a l'abocador, inclós canon d'abocador. (P - 97)

305,22

1,000

305,22

2

GDGSZ004

m

Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub

13,12

35,000

459,20

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 11
corrugatde PE de doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P 87)

color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets
de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
(P - 85)

3

GG3809T7

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 95)

12,04

35,000

421,40

4

GG31T334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 93)

2,47

30,000

74,10

5

GG31T554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub (P - 94)

6,07

35,000

212,45

6

GDK2U030

u

Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 89)

166,02

2,000

332,04

7

GDKZU040

u

Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 90)

74,75

2,000

149,50

8

FHN2ZZ05

u

Lluminària Novatilu Milan M de 60W - 3000K, driver Tridonic,
distribució assimètrica o similar. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 11)

411,73

1,000

411,73

9

GHM3V020

u

Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 9,00
m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat
sobre dau de formigó reciclat HRA-25, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador (P - 96)

574,27

1,000

574,27

TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

08

SERVEIS

APARTAT

01

REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS

SUBAPARTAT

01

OBRA CIVIL

NUM. CODI
1

2

3

G219ZZZ1

GDG3U006

GDG5Z082

UA
m2

m

m

DESCRIPCIÓ

4

GDG5Z080

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou
(9) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent enderroc de paviment i excavació, i
posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels
tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc
de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió,
brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols. (P - 84)

28,98

55,000

1.593,90

5

GDK2U010

u

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 88)

332,02

4,000

1.328,08

6

GDKZU080

u

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 91)

248,63

4,000

994,52

7

G219U100

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 21)

5,99

330,000

1.976,70

8

G214U020

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 15)

51,64

7,425

383,43

9

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 34)

79,06

7,425

587,02

10 GDG5Z032

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont
amb un (1) tub de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent subministrament i col·locació
dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc
de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió,
brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols. (P - 83)

12,25

110,000

1.347,50

11 GDG5Z030

m

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera amb nou
(9) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent enderroc de paviment i excavació, i
posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels
tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc
de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió,
brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols. (P - 82)

17,86

55,000

982,30

12 G214Z120

Ud

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei,
executada en tota l'ampla de les voreres del pont enderrocant
estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals
previ tall amb serra de disc, inclòs la reposició del formigó
enderrocat, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 16)

111,45

2,000

222,90

2.939,91

01.02.07

CAPÍTOL

Pàg.: 12

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs tall amb serra de disc,
enderroc i reposició de capes de MBC sobre base de formigó. Tot
inclòs completament acabat. Inclòs carrega, transport a abocador
autoritzat i canon d'abocador (P - 25)

58,68

25,000

1.467,00

Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
corrugats de PE de doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 80)

30,55

Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de pont
d'obra nova amb nou (9) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó
de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de

24,42

25,000

763,75
TOTAL

110,000

2.686,20

SUBAPARTAT

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

08

SERVEIS

APARTAT

01

REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS

SUBAPARTAT

02

OBRA MECÀNICA

NUM. CODI

EUR

14.333,30

01.02.08.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 13

1

PP45-667B

m

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del
tipus monomode 9/125, estructura interior monotub (estructura
folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda
i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat,
inclou mandrilat (P - 116)

6,11

300,000

1.833,00

2

GDGJU010

u

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de
canalitzacions soterrades de comunicacions, segons exigències
del Projecte (P - 86)

627,96

1,000

627,96

3

GP4TU020

u

Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de més de 48
fibres fins a 128 fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs,
neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P
- 98)

73,66

2,000

147,32

4

GP4TV020

u

Sagnat d'un cable de fibra òptica de més de 48 fibres i fins a 128
fibres, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació
de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 99)

81,33

2,000

162,66

5

GP4TW020

u

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior
a 48 en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de
perdues i maniguets de protecció (P - 100)

10,75

24,000

258,00

6

GP7GU020

u

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat
fins a 64 fusions repartides en 4 safates de 16 fusions, amb tres
entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior
màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65,
col·locada (P - 101)

166,15

2,000

332,30

TOTAL

SUBAPARTAT

3.361,24

01.02.08.01.02

excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 81)
8

G214Z120

Ud

Execució de cala per a localització de seveis afectats en servei,
executada en tota l'ampla de les voreres del pont enderrocant
estructures de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals
previ tall amb serra de disc, inclòs la reposició del formigó
enderrocat, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 16)

111,45

2,000

222,90

9

G219U100

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 21)

5,99

50,000

299,50

10 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 20)

4,66

12,500

58,25

11 GFB1U511

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 92)

5,58

630,000

3.515,40

TOTAL

APARTAT

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

08

SERVEIS

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

08

SERVEIS

APARTAT

03

APARTAT

NUM. CODI
1

GDK2U010

02

UA
u

1

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 88)

332,02

5,000

1.660,10

TOTAL

u

Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 91)

248,63

5,000

1.243,15

3

G222U102

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 29)

6,49

50,000

324,50

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 30)

4,25

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 34)

79,06

5
6

7

G450U040
G228U200

GDG3Z008

m3

m3
m3

m

u

RECRESCUT D'ARQUETES

DESCRIPCIÓ
Adequació d'arquetes i / o pericons de registre de les companyies
de serveis existents. Inlcou la protecció dels elements de les
companyies, el recrescut fins a 40 cm amb mao calat o morter
de les parets per assolir les noves cotes, la retirada i posterior
col·locació del marc i la tapa, deixant-lo en condicions òptimes.
Totes les operacions i qualsevol altre material o mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada inclosos.

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

130,39

7,000

912,73

(P - 9)

GDKZU080

G228U010

UA

CANALITZACIÓ PREVISIO

DESCRIPCIÓ

2

4

FDK2ZR21

10.398,88

01.02.08.02

OBRA

NUM. CODI
OBRA

Pàg.: 14

APARTAT

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

09

GESTIÓ DE RESIDUS

APARTAT

01

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI
25,000

106,25

1

I2R24200

TOTAL

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 32)

31,14

Canalització de serveis executada en calçada, amb 4 tub
corrguats de PE de 110 mm de diàmetre de doble capa, incloent

44,13

13,750
25,000

25,000

1.087,08
778,50

1.103,25

EUR

UA
m3

APARTAT

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 105)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

22,23

2,830

62,91

62,91

01.02.09.01

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

09

GESTIÓ DE RESIDUS

APARTAT

02

CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT

NUM. CODI

912,73

01.02.08.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Pàg.: 16

1

I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 106)

72,59

0,230

16,70

2

XPA000SS

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

17.596,91

0,800

14.077,53

2

I2R5423A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 107)

12,91

441,488

5.699,61

3

XPA100F2

pa

Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de
murs de contenció FASE 2 (P - 0)

25.000,00

1,000

25.000,00

TOTAL

APARTAT

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

CAPÍTOL

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

09

GESTIÓ DE RESIDUS

APARTAT

03

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA

NUM. CODI

5.716,31

01.02.09.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 108)

11,91

88,500

1.054,04

2

I2RA9TD0

m3

Deposició controlada en planta de compostage de residus de
troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 115)

69,26

50,000

3.463,00

3

I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 113)

0,00

1,250

0,00

4

I2RA6890

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 112)

10,72

1,000

10,72

5

I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 110)

-25,65

35,250

-904,16

6

I2RA8E00

kg

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 114)

0,19

0,230

0,04

7

I2RA6580

m3

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 109)

16,40

265,138

4.348,26

8

I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic
no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 111)

0,00

0,350

0,00

TOTAL

APARTAT

OBRA

01

PRESSUPOST PR-20-12-PONT MONTSERRAT

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

10

PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI
1

PPA0U001

UA
pa

DESCRIPCIÓ
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres de la FASE 2, segons indicació de la
Direcció de l'Obra (P - 117)

SUBCAPÍTOL

01.02.10

60.842,84

7.971,90

01.02.09.03

CAPÍTOL

TOTAL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

21.765,31

1,000

21.765,31

EUR

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

01.02.08.01.01
01.02.08.01.02
01.02.08.01

RESUM DE PRESSUPOST

1

Import

NIVELL 5: SUBAPARTAT
Subapartat
Subapartat
Apartat

Actuacions necessàries per a garantir les condicions d´ús i durabilitat del pont de Montserrat

OBRA CIVIL
OBRA MECÀNICA
REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS

14.333,30
3.361,24
17.694,54

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01

FASE 1
FASE 2
Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT

Import

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.01.04.01
01.01.04.02
01.01.04.03
01.01.04

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
GESTIÓ DE RESIDUS

17,78
139,43
122,32
279,53

Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.01

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

25.605,46
11.904,80
37.510,26

Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.03

FERM
PAVIMENTS
FERMS I PAVIMENTS

19.499,77
58.304,06
77.803,83

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.04.01
01.02.04.02
01.02.04.03
01.02.04

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
SENYALITZACIÓ VERTICAL
PROTECCIONS
SENYALITZACIÓ I DEFENSES

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.08.01
01.02.08.02
01.02.08.03
01.02.08

REPOSICIÓ TELECOMUNICACIONS
CANALITZACIÓ PREVISIO
RECRESCUT D'ARQUETES
SERVEIS

17.694,54
10.398,88
912,73
29.006,15

Apartat
Apartat
Apartat
Subcapítol

01.02.09.01
01.02.09.02
01.02.09.03
01.02.09

CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
CARREGA I TRANSPORT RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA
GESTIÓ DE RESIDUS

62,91
5.716,31
7.971,90
13.751,12

239.972,64
509.143,83
749.116,47
749.116,47

17.694,54

NIVELL 4: APARTAT

2

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost PR-20-12-PONT MONTSERRAT

749.116,47
749.116,47

2.762,57
1.052,13
243.343,65
247.158,35

405.509,24

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01

TREBALLS PREVIS
REPARACIONS FORMIGÓ
MESURES DE PROTECCIÓ
GESTIÓ DE RESIDUS
PARTIDES ALÇADES
FASE 1

6.852,00
180.075,59
10.265,84
279,53
42.499,68
239.972,64

Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
JUNTES,TRANSICIONS I IMPEARMEABILITZACIÓ
FERMS I PAVIMENTS
SENYALITZACIÓ I DEFENSES
DRENATGE
PLANTACIONS I REG
ENLLUMENAT
SERVEIS
GESTIÓ DE RESIDUS
PARTIDES ALÇADES
FASE 2

37.510,26
25.267,97
77.803,83
247.158,35
13.038,30
1.825,10
2.939,91
29.006,15
13.751,12
60.842,84
509.143,83
749.116,47

EUR

EUR

PRESSUPOST GENERAL
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