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Annex 11. Pla d’obra 
Annex 12. Justificació de preus 
Annex 13. Estudi de seguretat i salut 
Annex 14. Gestió de residus 
Annex 15. Pla d’assaigs de control de qualitat 
Annex 16. Pla de manteniment 
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Document II. Plànols 
 
Document III. Plec de condicions 
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Índex Plànols Pàgina 1 
 

ÍNDEX PLÀNOLS 

Núm. Nom Presentació Escala Fulls 
1 Situació i emplaçament       1 
1.1 Emplaçament territorial DIN A3 1:50.000 1   
2 Estat actual       11 
2.1 Anàlisi urbanística DIN A3 1:10.000 2   
2.2 Anàlisi ambiental i inundabilitat DIN A3 1:20.000 2   
2.3 Estat actual i actuacions prèvies DIN A3 1:2.500 7   
3 Definició general       19 
3.1 Planta de conjunt DIN A3 1:10.000 1   
3.2 Planta general d'actuacions DIN A3 1:2.500 7   
3.3 Seccions tipus DIN A3 1:50 7   
3.4 Perfil longitudinal. Tramificació, fases i lots DIN A3 vàries 4   
4 Trams singulars       7 

4.1 Carrer de la Tossa DINA3 1/400 1   
4.2 Avinguda d'Europa DINA3 1/400 2   
4.3 Creuament inferior Av. Catalunya (N-IIa) DINA3 1/400 2   
4.4 Creuament Pont de Can Riba DINA3 1/400 1   
4.5 Miradors DINA3 1/400 1   

5 Murs de gabions       4 
5.1 Definició constructiva tipus DIN A3 vàries 1   
5.2 Definició tram T5b DIN A3 vàries 2   
5.3 Definició tram T5e,T5f i Pont de Can Riba DIN A3 vàries 1   

6 Guals       16 
6.1 Gual de Cal Teixidor DIN A3 vàries 2   
6.2 Gual de Cal Roca DIN A3 vàries 2   
6.3 Gual del Cementiri DIN A3 vàries 2   
6.4 Gual C/Països Baixos DIN A3 vàries 4   
6.5 Gual de la Casa Nova DIN A3 vàries 2   
6.6 Gual C/Gran Bretanya DIN A3 vàries 2   
6.7 Gual de Can Busqué DIN A3 vàries 2   

7 Detalls  DIN A4 vàries   4 
7.1 Protecció i mobiliari DIN A3 vàries 1   
7.2 Semaforització DIN A3 vàries 1   
7.3 Senyalització vertical DIN A3 vàries 1   
7.4 Senyalització horitzontal DIN A3 vàries 1   

8 Plantacions DIN A3 Vàries   7 
8.1 Zones d'integració paisatgística (ZIP) DINA3 vàries 1   
8.2 Zones de recuperació de l'espai fluvial (ZREF) DINA3 vàries 1   
9 Bens i serveis afectats DIN A3 1:2.500 5   

Total fulls    69 
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2.1 Anàlisi urbanística.dwg
ANÀLISI URBANÍSTICAANÀLISI URBANÍSTICA DIN A1: 1 / 5.000

DIN A3: 1 / 10.000 1 2
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COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

386208.638

386208.637

386217.342

386217.299

4606643.185

4606647.211

4606647.135

4606643.160
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325,00

324,00

323,00

326,00

327,00

328,00

Perfil gual existent

Rocalla 300-1000 kg

Capa de graves

Adequació perfil
a la via blava

PLANTA ARMAT LLOSA SUPERIOR

2 2

6.1GUAL DE CAL TEIXIDOR
Armats i proteccions d'escullera

MARCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT

- Llum lliure 2,5m, alçada lliure 2,0, amplada 2,0m

- Sobrecàrregues a considerar:

· Pes propi

· Càrrega permanent llosa 15cm

· Tren de càrregues segons IAP-11
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PK 2+900

319.45

319.27
319.04

319.25319.60

319.40

318.38
318.32318.78

318.24
318.20318.31

318.75

319.14319.71

318.71
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318.42319.24

319.15

318.44318.84

318.71
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317.74
318.64
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318.41318.79

318.64
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319.41

319.68

320.26

319.29319.45

318.17

318.15

319.24

317.23

317.25
318.94

319 06

318.50

320.00

320.00

320.00

PK 2+900

PD1
PD2

S4

320,0

321,0

322,0

319,0

318,0

317,0

316,0

Reblert

Perfil gual exist

Reblert

Dipòsit al·luvial

Substrat rocós
(margues)

P1P2

P3

P4

1 2

6.2GUAL DE CAL ROCA
Situació i emplaçament

QUADRE DE REPLANTEIG CALAIXOS

COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

386259.553

386255.639

386257.431

386261.341

4605979.707

4605980.530

4605989.055

4605988.213
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320,0

321,0

319,0

318,0

317,0

316,0

Rocalla 300-1000 kg

Capa de graves

PLANTA ARMAT LLOSA SUPERIOR

2 2

6.2GUAL DE CAL ROCA
Armats i proteccions d'escullera

MARCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT

- Llum lliure 2,5m, alçada lliure 2,0, amplada 2,0m

- Sobrecàrregues a considerar:

· Pes propi

· Càrrega permanent llosa 15cm

· Tren de càrregues segons IAP-11
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PK 3+600
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325.10
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318.41318.79
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319.15318.87
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320.26

319.29319.45

318.17

318.15

319.24

317.23

317.25
318.94

319 06

318.50

320.00

320.00
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PK 2+900

PD2

PD1

S2

Reblert Reblert
314,0

315,0

316,0

313,0

312,0

311,0

310,0

Dipòsit al·luvial

Substrat rocós
(margues)

Perfil gual existent

Sòl vegetal

P1

P2

3+600

P3

P4

·

1 2

6.3GUAL DEL CEMENTIRI
Situació i emplaçament

QUADRE DE REPLANTEIG CALAIXOS

COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

386462.965

386459.470

386455.235

386458.730

4605532.709

4605530.765

4605538.378

4605540.322
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Reblert Reblert
314,0

315,0

3 6,0

313,0

312,0

311,0

310,0

Rocalla 300-1000 kg

Capa de graves

PK 3+600

PLANTA ARMAT LLOSA SUPERIOR

2 2

6.3GUAL DEL CEMENTIRI
Armats i proteccions d'escullera

MARCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT

- Llum lliure 2,5m, alçada lliure 2,0, amplada 2,0m

- Sobrecàrregues a considerar:

· Pes propi

· Càrrega permanent llosa 15cm

· Tren de càrregues segons IAP-11
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PK 4+300

309 51

309.16 308.04

307.42

307.19

306.70

307.24

307.71

308.22
308.30

308.02
308.67

308.69
308.43

308.18

307.73
307.77

308.21308.18

307.83
307.74

3

3

309.49310.40

310.35

309.67

309.53

307.57

305.96

309.12

309.22

307.26

305.96

309.12

309.22

306.56

306.76

306.56
306.76

30

306.21

306.21

307.91

PK 4+300

310,0

305,0

306,0

307,0

308,0

309,0

311,0

304,0

Tauler de placa alveolar

00

P1
P2

P4

P5

P6P7
P8

P3

1 4

6.4GUAL C/ PAÏSOS BAIXOS
Situació i emplaçament

Q
U
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R

E 
D

E 
R

EP
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N
TE

IG
 E

ST
R

EP
S

COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

386155.671

386155.658

386152.559

386152.572

386155.558

386155.545

386152.445

386152.459

4605256.164

4605255.275

4605255.310

4605256.210

4605243.966

4605243.067

4605243.113

4605244.013
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307,80

ALÇAT GUAL DE PLATAFORMA

Placa alveolar

Carregador / estrep
Micropilons

Capa de compressió

Encastament 7D (1,20m)
a l'estrat de margues

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ D-D'

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ E-E'

2 4

6.4GUAL C/ PAÏSOS BAIXOS
Definició geomètrica

PLACA ALVEOLAR

·
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B B'

MICROPILONS

B B'

ANCORATGES TAULER
SECCIÓ PER EIX DE RECOLZAMENT DE LA PLACA ALVEROLAR

MICROPILONS
SECCIÓ PER EIX DE RECOLZAMENT

MICROPILONS
SECCIÓ TRANSVERSAL

ANCORATGES TAULER
SECCIÓ TRANSVERSAL

MICROPILONS
DETALL CAP DE MICROPILÓ

MICROPILONS
SECCIÓ TRANSVERSAL

SECCIÓ TRANSVERSAL ESTREP

3 4

6.4GUAL C/ PAÏSOS BAIXOS
Definició d'estructures

SECCIÓ B-B'. (PLANTA EN PLATAFORMA DE TREBALL A COTA 307,69)
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ARMADURES
SECCIÓ LONGITUDINAL

ARMADURES
SECCIÓ HORITZONTAL ESTREP

SECCIÓ TAULER
SECCIÓ RECOLZAMENT

ARMADURES
SECCIÓ HORITZONTAL MASSISSAT

SECCIÓ ESTREP

SECCIÓ MASSISSAT RECOLZAMENT

ARMADURES

DETALL ANCORATGE LATERAL

Reblert

PROTECCIONS DE ROCALLA

Mantell escullera de protecció 300-1000 kg
sota tauler i 3m abans i després

Escullera de protecció lateral 300-1000 kg
4m abans i després de l'estrep

Capa 20cm de grava

4 4

6.4GUAL C/ PAÏSOS BAIXOS
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PK 4+800

305.71

305 57

304.13
304.07

304.03
304.10

302.86 302.72

302.71302.76

301.81

302.06

301.22

301.19
302.20

302.64

302.54
302.14

301.58

301.57

301.52301.65
302.40

301.56
301.98

303.05

302.15
302.19

302.66

302.49

302.51

301.75302.28

302.79

302.62

302.45
302.78

303.87
303.85

303.92303.80

303.18303.16

303.18

302.51

301.80302.31

302.10
302.13

303.92

304.02

305.02

304.08

303.72

304.20

304.23

304.72

305.55

305.78 304.74

301.75

301.79

302.48

302.02

302.08

302.42

302.99

302.87
PK 4+800

305,0

Dipòsit al·luvial

Reblert antròpic

Substrat rocós
(margues)

303,0

304,0

302,0

301,0

300,0

299,0

306,0

Perfil gual existent Reblert

PD1 S5

P1

P2

P3

P4

1 2

6.5GUAL DE LA CASA NOVA
Situació i emplaçament

QUADRE DE REPLANTEIG CALAIXOS

COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

386207.026

386203.892

386209.290

386212.408

4604932.746

4604935.217

4604942.055

4604939.573
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303,0

304,0

302,0

301,0

300,0

299,0

Perfil gual existent Reblert

Rocalla 300-1000 kg

Capa de graves

PLANTA ARMAT LLOSA SUPERIOR

2 2

6.5GUAL DE LA CASA NOVA
Armats i proteccions d'escullera

MARCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT

- Llum lliure 2,5m, alçada lliure 2,0, amplada 2,0m

- Sobrecàrregues a considerar:

· Pes propi

· Càrrega permanent llosa 15cm

· Tren de càrregues segons IAP-11
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PK
 5

+1
00

301.42

300.58300.34

300.20

300.02

299.87
299.83

299.81
299.81

300.00

299.76299.89300.64

300.79

301.02

301.07

301.28
301.20

301.84

301.61

301.62303.34

303.66

301.07

299.80300.87

300.91

301.39

301.17

300.99

301.03

301.33

301.74

301.81

301.67

300.19

300.

300.31

299.92

299.9299.94

300.07
299.54

299.36
299.43

300.15
299.70

299.57299.54

PK
 5

+1
00

Reblert

300,0

301,0

302,0

299,0

298,0

303,0

297,0

PD1PD2 S6

Reblert antròpic

Dipòsit al·luvial

Substrat rocós
(margues)

P1

P2

P3

P4
+1

00

·

1 2

6.6GUAL C/ GRAN BRETANYA
Situació i emplaçament

QUADRE DE REPLANTEIG CALAIXOS

COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

386300.380

386298.455

386306.091

386307.992

4604659.194

4604662.700

4604666.893

4604663.391
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Reblert

300,0

301,0

302,0

299,0

298,0

297,0
Rocalla 300-1000 kgCapa de graves

PLANTA ARMAT LLOSA SUPERIOR

PK
 5

+1
00

2 2

6.6GUAL D/ GRAN BRETANYA
Armats i proteccions d'escullera

MARCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT

- Llum lliure 2,5m, alçada lliure 2,0, amplada 2,0m

- Sobrecàrregues a considerar:

· Pes propi

· Càrrega permanent llosa 15cm

· Tren de càrregues segons IAP-11
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cata geotècnia

palanca

301.24

301.33

299.81

299.36

299.06

299.28

299.49

299.74

299.69

299.55
298.81

298.85

298.76
299.37

299.38

299.53

301.17

300.58
301.02

299.40299.59299.65

299.68

299.72

299.63

298.67

299.36
298.78
298.82

298.81

298.80
299.42

299.20
298.64

299.04

298.46

298.78

299.77

299.98

299.96

299.86 299.85

300.21

300.32

299.77

300.47

301.18

299.61

299.06

299.15

299.78

cata geotècnia

palanca

300,0

301,0

302,0

299,0

298,0

297,0

296,0

Perfil gual existent Reblert

Reblert antròpic

Dipòsit al·luvial

Sòl vegetal

S2

297,0

Substrat rocós
(margues)

P1
P2

P3 P4

palanca

·

1 2

6.7GUAL DE CAN BUSQUÉ
Situació i emplaçament

QUADRE DE REPLANTEIG CALAIXOS

COORD. X COORD. Y

P1

P2

P3

P4

386437.180

386433.263

386431.500

386435.406

4604701.311

4604700.502

4604709.033

4604709.821
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305,0

303,0

304,0

302,0

301,0

300,0

299,0

Perfil gual existent Reblert

Rocalla 300-1000 kg

Capa de graves

PLANTA ARMAT LLOSA SUPERIOR

palanca

2 2

6.7GUAL DE CAN BUSQUÉ
Armats i proteccions d'escullera

MARCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT

- Llum lliure 2,5m, alçada lliure 2,0, amplada 2,0m

- Sobrecàrregues a considerar:

· Pes propi

· Càrrega permanent llosa 15cm

· Tren de càrregues segons IAP-11
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1. Plec de Condicions Tècniques generals 

1.1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i annexos 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de condicions tècniques 

 Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents  es detallarà a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment. 
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 

 Amidaments 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els 
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que 
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de 
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 
propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius (com per exemple, preus de ma d’obra, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs 
o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat 
que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tècniques o només als plànols, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri de la DF quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el 
que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construcció 
durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

1.3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la DF la relació detallada de la maquinària, mitjans 
auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista com a delegat d’obra, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la DF. El tècnic quedarà adscrit en 
qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c. El contractista també facilitarà a la DF una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de 
constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
249 de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la DF 
de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu 
d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h. El Promotor, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. 
Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del 
Plec de Clàusules. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre dedicar a la licitació, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista 
haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

1.4. Compliment de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació 
de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions 
vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 

1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques i la clàusula 12 del Plec de Clàusules. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant 
les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del projecte, 
concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es considerin oportunes (segons indiqui 
el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la DF) , per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. 
Serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans 
indicades. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules, essent a compte del contractista els treballs 
necessaris per a tal objectiu. 

1.6. Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules, seran a càrrec del 
contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 

a. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

b. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 

c. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

d. Despeses de protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
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e. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de connexió, 
comptadors, etc. 

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l’obra. 

h. Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats. 

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

j. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 

1.7. Direcció de les obres 
El Promotor, a través de la DF, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra 
contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en obres similars a les 
que són objecte del present projecte. 

1.8. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la DF. 

El contractista de les obres notificarà a la DF, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al 
reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici de la DF o del contractista 
requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, 
amidament  i liquidació, que seran subscrits per la DF. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es 
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la DF. El contractista haurà d’abonar les despeses dels 
treballs auxiliars necessaris per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF. 

1.9. Modificacions d’obra 
Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia perpart del Promotor de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.10. Control de qualitat de les unitats d’obra 
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l’obra, es realitzarà segons el 
Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la DF, d’acord amb les 
directrius del Pla de Control de Qualitat del projecte. 

Abans de verificar la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti la DF. Aquestes proves es 
consideren incloses dins de la partida de control de qualitat. 

L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules. La resta, si s’escau, serà abonada pel Promotor. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la DF de les 
obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

1. A criteri de la DF es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de control de 
qualitat. 

2. El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 
que s’especifica al segon paràgraf. 

1.11. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el 
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de 
desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de 
gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 
tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el 
compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització 
per retard en el pagament de certificacions. 

1.12. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la 
documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures correctores o 
compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions recollides a l’annex 
Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de supervisar el Responsable de la Vigilància 
Ambiental i l’haurà d’aprovar la DF abans del començament de les obres. 

Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de Seguiment Ambiental 
de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d’haver estat recollides al PMA del 
contractista per a la seva avaluació periòdica. 

Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la informació que 
requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa complimentació dels informes 
ambientals d’obra. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a l’extinció del 
contracte. Sense la prèvia autorització de la DF el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que 
així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o dels Organismes Institucionals competents en 
la matèria. 

1.13. Obra defectuosa 
Quan el contractista hagi executat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la DF 
podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències 
que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà 
i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la DF, sense que això 
signifiqui motiu de pròrroga o retard en el termini contractual dels treballs. 
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1.14. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de 
detall que la DF consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

1.15. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació 
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als 
límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules. 
Utilitzarà, quan existeixin, senyals normalitzades vigents. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors al començament de les obres, el contractista estarà obligat a 
instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de 
Catalunya. A tals efectes, el Promotor aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on 
s’haurà d’instal·lar. 

1.16. Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules, caldrà observar les 
prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita de la DF. Si fos prescindible, a judici del 
Promotor, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de 
Clàusules. 

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-se, si 
es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i garanties ofertes 
no es consideressin suficients, la DF ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a 
laboratoris especialitzats. 

La DF, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com presenciar la seva 
preparació i assaig. 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho aprova la DF, es 
fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments, 
subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar 
altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

El contractista notificarà a la DF, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, 
i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la DF, els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials 
que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada 
per la DF. 

S’utilitzaran a les obres el màxim de productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat aquells 
productes o materials que continguin en la seva composició residus provinents de plantes de reciclatge 
de residus.  

La DF podrà demanar justificació de l’origen dels materials:  

 DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental) 

 En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d’un gestor de residus autoritzat  

Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanització poden ser:  

 àrids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construcció i demolició  

 àrids siderúrgics, provinents de les escòries de foneries  

 gransa i pols de cautxú, provinent del reciclatge de pneumàtics fora d’ús  

 plàstics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida selectiva urbana i 
industrial  

 residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds  

 vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urbà com industrial)  

 fresat d’asfalts fora d’ús  

1.17. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per 
als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb 
el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la DF. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic d’accessos, on 
es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi 
Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en 
cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la DF, 
no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per 
a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de 
l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 

1.18. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors, així 
com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a 
la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on 
es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest 
pla d’abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del 
començament de les obres. 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a 
la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest 
l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de l’abocador. 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de 
l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla 
específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 
s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 
qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient. 
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Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre 
que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als amidaments  i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de 
l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la DF rebutja aquest material perquè 
no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista 
haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent 
excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de 
préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que 
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 

El Promotor podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament 
(sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació 
dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es 
podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del 
Promotor. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà el Promotor. En cas que es faci 
sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

1.19. Préstecs 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de préstecs 
(existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic de préstecs, on 
es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest 
pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
DF abans del començament de les obres. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la 
seva legalització ha de ser entregada a la DF, per tal que aquesta l’adjunti al informe ambiental d’obra abans 
d’iniciar l’ús de préstec. 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de 
l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla 
específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) 
s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis 
qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de 
préstec, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

1.20. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules. A tal 
efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides 
als plànols del projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el 
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 

cas, dels serveis afectats de poca importància, que la DF consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades 
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, 
hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin 
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. 
A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les 
obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat 
haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució 
o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels 
treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores, o als propietaris de serveis, plànols de definició 
de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs 
d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de 
reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 

1.21. Col·locació de serveis 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà 
de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 
30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.22. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per 
la DF, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

1.23. Interferència amb altres contractistes 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible 
realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la DF, 
referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de 
reclamació. 

1.24. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs 
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
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Si la DF està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes 
instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització 
pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la DF consideri necessària l’adjudicació a una 
altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

1.25. Treballs nocturns 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la DF, i realitzats únicament en les unitats d'obra que 
aquesta DF indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que la DF ordeni, i mantenir-
los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

1.26. Recepció d’obra i termini de garantia 
Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes 
(articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Neteja final de les obres 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general 
de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que 
segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de 
les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees 
d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús 
original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de 
les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de 
l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient 
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DF practicarà un reconeixement exhaustiu 
en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el 
qual la DF efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la DF 
tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a la DF elaborar el plànols 
definitiusde l’obra (Projecte de liquidació). 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades, per les diferents 
companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la 
instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la 
documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte 
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la DF, encara que no estiguin 
expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que 
no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3 originals (un 
per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut al 
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 
anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

1.27. Conservació de les obres 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra robatori, deteriorament i dany durant el 
període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments vigents 
per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les 
deixalles i escombraries produïdes. 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que 
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació 
s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, 
plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de 
Clàusules. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici  de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses 
originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses 
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

1.28. Certificació final d’obra i liquidació 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, el Promotor haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF, d’ofici o a instància del 
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat 
de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta 
dies. 

1.29. Preus unitaris 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per a 
obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules, els preus unitaris que figuren al 
quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el 
següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització 
de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, 
mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 
corresponent, i els costos indirectes. 
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La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats 
d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels  

preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la 
descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a 
aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components 
o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran argüir com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en 
un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a 
executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al 
preu unitari corresponent. 

1.30. Partides alçades 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus o 
als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals 
corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 
Clàusules; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la 
justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.31. Abonament d’unitats d’obra 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus núm. 
1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb 
relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 
sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de 
preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa 
relacionada a l’apartat 1.33. 

1.32. Revisió de preus 
La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La 
revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des de 
l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la fórmula o sistema 
de revisió aplicable. 

1.33. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les disposicions 
de la llista que s’adjunta a continuació. 

Tambè serà d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

Tindran caràcter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies subministradores i de serveis 
afectats (aigua, electricitat, comunjicacions i gas). 

1.33.1. Disposicions generals 
Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent a les 
construccions, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la 
Construcció de Catalunya. 

 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències Bàsiques (EB) 
contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ni altres normes de caràcter obligatori d’àmbit estatal o 
autonòmic. 

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig 
de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes 
UNE vigents. 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

 REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

SE MODIFICA:  

al anexo I, por ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393). 

el anexo I , por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941). 

el anexo I, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967). 

el art. 3 y el anexo I, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17096). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625). 

el anexo I, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442). 

el anexo I, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967). 

SE AÑADE los puntos 42 y 43 al anexo I, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2003-6597). 

SE MODIFICA:  

el anexo I, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895). 

el anexo I, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636). 

el punto 23 del anexo I, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275). 

el anexo I, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060). 

el anexo I, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102). 

el anexo I, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089). 

el anexo I, por ORDEN de 15 de diciembre de 1998 (Ref.1998/29500) (Ref. BOE-A-1998-29500). 
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el punto 3 del anexo I , por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-1998-17347). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259). 

SE ACTUALIZA:  

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204). 

CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-29133). 

1.33.2. Contractes públics 
Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 

 Amb les afectacions posteriors: 
 SE DEROGA la disposición adcional 5, con efectos desde el 1 de abril de 2011, por LEY 35/2010, de 17 de 

septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301). 
 SE MODIFICAN determinados preceptos, SE SUPRIME el capítulo VI, título I del libro 1 y SE AÑADEN las 

secciones 1 y 2 al capítulo V, título I del libro 1, por LEY 34/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12765). 
 SE MODIFICA:  
 el art. 200.4 y SE AÑADE el art. 200 bis y la disposición transitoria 8, por LEY 15/2010, de 5 de julio (Ref. 

BOE-A-2010-10708). 
 el art. 83, por LEY 14/2010, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2010-10707). 
 SE AÑADE la disposición adicional 34, por REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2010-

8228). 
 SE MODIFICA:  
 los arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b), por REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2010-5879). 
 lo indicado, por ORDEN EHA/3497/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21049). 
 los anexos I y II, por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 sobre aplicación de marcas comerciales en la definición de las especificaciones técnicas en los contratos cuyo 

objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demás equipos informáticos: RESOLUCIÓN de 10 
de junio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-10596). 

 con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratación del Estado: ORDEN 
EHA/1220/2008, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2008-7708). 

 sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada: ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de abril 
(Ref. BOE-A-2008-6804). 

 aprobando el plan de contratación pública verde de la administración general del estado y sus organismos 
públicos, y las entidades gestoras de la seguridad social: ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero (Ref. BOE-
A-2008-1631). 

 SE MODIFICA lo indicado, por ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22532). 

Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós inclosos del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/01, 
de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

 Amb les afectacions posteriors: 
 SE DEROGA los arts. 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y SE MODIFICA el art. 179.1, por REAL 

DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053). 
 SE MODIFICA el anexo VII, por ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2005-7774). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

 con el art. 115, sobre formatos de los medidos informáticos y telemáticos para la remisión de datos: ORDEN 
EHA/1077/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6656). 

 la disposición adicional 5.7, sobre composición de los órganos colegiados de la Junta Consultiva: ORDEN 
EHA/4314/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-61). 

 creando el registro voluntario de licitadores del Ministerio de Economía: ORDEN ECO/0204/2004, de 23 de 
enero (Ref. BOE-A-2004-2317). 

 con la disposición adicional 5.7, sobre composición de las comisiones: ORDEN HAC/0914/2003, de 9 de abril 
(Ref. BOE-A-2003-7870). 

 con el art. 193, sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada: ORDEN HAC/0729/2002, 
de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6580). 

 CORRECCIÓN de errores:  
 erratas en BOE num. 34, de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-2506). 
 en BOE num. 303,de 19 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24076). 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/70, 
de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 

Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció General 
d’Obres Hidràuliques del MOPU 

1.33.3. Residus 

D’àmbit comunitari 

 Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus 

D’àmbit estatal 

LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos 

 Amb les afectacions posteriors: 
 SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE AÑADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-

2009-20725). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 con el art. 5.1, elaborando planes de gestión de residuos para el período 2008-2015: RESOLUCIÓN de 20 de 

enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243). 
 sobre la gestión de residuos de construcción y demolición: REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. 

BOE-A-2008-2486). 
 con la disposición final 4, sobre la gestión de pilas y acumuladores, por REAL DECRETO 106/2008, de 1 de 

febrero (Ref. BOE-A-2008-2387). 
 SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 regulando la gestión de los aceites industriales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio (Ref. BOE-

A-2006-9832). 
 sobre la gestión de neumáticos fuera de uso: REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-

2006-41). 
 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos: REAL DECRETO 208/2005, de 25 de 

febrero (Ref. BOE-A-2005-3242). 
 con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la declaración de suelos 

contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-A-2005-895). 
 SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineración de residuos: REAL DECRETO 

653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946). 
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 SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2002-
12995). 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 con la disposición final 3, sobre valorización, eliminación y lista europea de residuos: ORDEN de 8 de febrero 

de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285). 
 regulando la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de 

diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697). 
 SE AÑADE la disposición adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965). 
 SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 

2001 (Ref. BOE-A-2001-23479). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 publicando el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2001 

(Ref. BOE-A-2001-20185). 
 con el art. 1, publicando el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil 2001-2006: RESOLUCIÓN de 25 

de septiembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205). 
 publicando el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: RESOLUCIÓN de 14 de 

junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436). 
 publicando el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2008: RESOLUCIÓN de 14 

de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435). 
 SE AÑADE la disposición adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-2001-

3319). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-

2110). 
 con la disposición final tercera, publicando el catálogo europeo de residuos (CER): RESOLUCIÓN de 17 de 

noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347). 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la LEY 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

 Amb les afectacions posteriors: 
 SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. 

BOE-A-2010-5037). 
 SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto de los arts., por 

la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL DECRETO 1217/1997, de 

18 de julio (ref. boe-a-1997-17946). 
 SE MODIFICA:  
 Los art. 17, 37, 40 y el anexo I, y añade una disposición adicional, por el REAL DECRETO 952/1997, de 20 de 

junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934). 
 EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
 Con la disposición final, estableciendo normas para la reducción progresiva de la contaminación por residuos 

de Dióxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-10355). 
 La DISPOSICIÓN FINAL, regulando los traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos: ORDEN de 

12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643). 
 La DISPOSICIÓN FINAL, determinando métodos de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos: ORDEN 

de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488). 
 con la DISPOSICIÓN FINAL, regulando la contaminación por residuos de DIÓXIDO DE TITANIO: ORDEN de 

28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340). 
 REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-1989-9738). 

REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
abocador 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA:  

 el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 
 el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754). 
 el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486). 

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. CORRECCIÓN de errores en BOE num. 61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. 
BOE-A-2002-4922). 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

Amb les afectacions posteriors: 

 SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-
5037). 

 SE DEROGA los arts. 3.4 y 5.5, con efectos del 26 de septiembre de 2008, por REAL DECRETO 106/2008, de 
1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387). 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

D’àmbit autonómic 

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

 Amb les afectacions posteriors: 
 1.- DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 
 2.- ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la 

part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, 
dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

 3.- DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la 
disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 4.- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel 
qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

 DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures 
de gestió de residus municipals. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus 

DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 Afectacions posteriors: 
 DESPLEGAT per l'Ordre de 15.2.1996, sobre valorització d'escòries  
 MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel 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 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

 DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de 
presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

 ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la part 
dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en 
el recurs contenciós núm. 484/1999. 
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 DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 4 

 MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 

 Amb les afectacions posteriors: 
 ANUL·LAT l’article 5 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la part 

dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en 
el recurs contenciós núm. 484/1999. 

Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

 Amb les afectacions posteriors: 
 MODIFICAT l'annex 1 pel 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.  
 DEROGATS els articles 4, 7 i l'Annex I pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els 

procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. DOGC núm. 
1055, de 14 d’octubre de 1988. 

 DESPLEGADA per la Resolució de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els criteris mediambientals 
per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als olis base regenerats i als productes que els 
incorporen 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

1.33.4. Vialitat 
 Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 i 
modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001. 

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 
de novembre. 

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany 
(1990). 

Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i 
Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es 
dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions: 

O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 

O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87). 

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 295/87 T). 

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 

O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 

O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials constituents 
(30-12-97). 

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i 
hidràulics. 

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a senyalització 
horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i drenatges. 

O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va modificar molt 
lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions 
Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març). 

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions realitzades 
per la O.C. 326/00). 

O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02). 

Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions realitzades per 
les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que incorporin 
cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la utilització de 
d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació 
de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

1.33.5. Estructures 
Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per l’Ordre de 12 de 
febrer de 1998 

 Amb les afectacions posteriors: 
 SE DEROGA los apartados 3.2.4.2 y 4.1.2.b), por REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo 
 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 
 Amb les afectacions posteriors: 
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 309, de 24 de diciembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-20750). 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08). 

 Amb les afectacions posteriors: 
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 220 de 11 de septiembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-14810). 

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció Sismorresistent: Part 
general i edificació (NCSE-02). 

 Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/2007, de 18 de maig. 
 Amb les afectacions posteriors: 
 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08) 
 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 

(RC-08). 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 4 de mayo de 

2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  
 el art. 4.4 de la parte I , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
 Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la Parte II, por 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
 por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN VIV/1744/2008, de 

9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 
 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
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 SE DICTA EN RELACION:  
 aprobando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio 

(Ref. BOE-A-2007-15820). 
 sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: REAL DECRETO 

315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 Amb les afectacions posteriors: 
 SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 4 de mayo de 

2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 
 SE MODIFICA:  
 el art. 4.4 de la parte I , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-6368). 
 Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la Parte II, por 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 
 por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 
 SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN VIV/1744/2008, de 

9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 
 CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-1337). 
 SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400). 
 SE DICTA EN RELACION:  
 aprobando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio 

(Ref. BOE-A-2007-15820). 
 sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: REAL DECRETO 

315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 
  “Instrucción H.A. 61 especial para estructuras de hormigón armado“ Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de 

la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

1.33.6. Canonades de drenatge 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per Ordre 

de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer 
de 1987. 

 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 14 de maig de 
1990. 

 

1.33.7. Circul·lació i senyalització vial 
 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a 

Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 
 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per a 

l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306). 

Amb les afectacions posteriors: 

 SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el manual de señalización variable: RESOLUCIÓN de 1 de junio 
de 2009 (Ref. BOE-A-2009-9838). 
 SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposición adicional 2 y AÑADE las disposiciones adicional 4 

y final 3, por REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15406). 

 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 28 de desembre 
de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE 
n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat, aprovada per 
l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

1.33.8. Accessibilitat i mobilitat 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 

modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 
Amb les afectacions posteriors: 

 DESPLEGADA per la Resolució de 27 de maig de 1999, per la qual es fa públic l'Acord del Govern en 
matèria de supressió de barreres arquitectòniques. 

 DESPLEGADA per la Resolució de 20 de juliol de 2000, per la qual es fa públic l'Acord del Govern en 
matèria de supressió de barreres arquitectòniques. 

 DESPLEGADA per Decret 135\1995, de 25 de març. 
 DESPLEGADA pel Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb 

disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 
 MODIFICATS els articles 18,19 i 22 i AFEGIT l'article 18 bis pel DECRET LEGISLATIU 6\1994, de 13 de 

juliol 
 DESPLEGADA pel Decret 256\1992, de 13 d'octubre, de composició del Consell per a la Promoció de 

l'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

1.33.9. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 
Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296, d’11 de desembre de 2013). 
 LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. SE DESARROLLA parcialmente, por 

REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-20680). 

D’àmbit autonòmic 

 LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (Correcció d'errades en el 
DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010). Amb les afectacions posteriors: 
 MODIFICATS els apartats 1 i 4 de la lletra a de l'annex IV per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 

mesures fiscals, financeres i administratives. 

1.33.10. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit comunitari 

Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes al medi ambient. 

D’àmbit autonòmic 
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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1.33.11. Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. potencialmente 
contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados. 

D’àmbit autonòmic 

ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de 
protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència 
urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció. 

1.33.12. Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació 
causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la Comunitat. 

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de 
les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público Hidráulioc, que 
desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

Amb les afectacions posteriors: 
SE DEROGA los arts. 319 y 320 y SE MODIFICA los arts. 51 a 82, 314 a 317, 321 y 339, por REAL DECRETO 
367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 326, estableciendo criterios para la valoración de daños al dominio público 
hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales: ORDEN MAM/85/2008, de 16 de enero (Ref. BOE-A-2008-
1498). 

SE MODIFICA el título, los arts. 4, 7, 9 y 14 , SE AÑADE un título VII y una disposición adicional única, por REAL 
DECRETO 9/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-755). 

SE DEROGA:  

los arts. 272 y 273, por REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-21092). 

el art. 256, por REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2007-13182). 

SE DECLARA la nulidad del art. 245.2, por SENTENCIA del TS de 18 de octubre de 2006 (Ref. BOE-A-2006-
21183). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 255, sobredesarrollo del régimen jurídico de las entidades colaboradoras de 
la administración hidráulica: ORDEN MAM/985/2006, de 23 de marzo (Ref. BOE-A-2006-6087). 

SE DECLARA:  

nulo el inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 26 de enero de 2004 (Ref. 
BOE-A-2005-9204). 

la nulidad del inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 25 de enero de 2005 
(Ref. BOE-A-2005-5328). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD,aprobando los modelos oficiales para la declaración de vertido y sobre la 
autorización y liquidación del canon de control de vertidos: ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio (Ref. BOE-A-
2004-11374). 

SE MODIFICA los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII, por REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-
2003-11384). 

SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001 
(Ref. BOE-A-2001-23479). 

SE MODIFICA el art. 254, por REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio (Ref. BOE-A-2000-11469). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE MEDIDAS DE REGULARIZACION Y CONTROL DE VERTIDOS: REAL 
DECRETO 484/1995, DE 7 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1995-9727). 

SE MODIFICA:  

LOS ARTS. 52, 116, 249, 327, 330, 331 Y 332, POR REAL DECRETO 1771/1994, DE 5 DE AGOSTO (Ref. BOE-
A-1994-19135). 

LOS ARTS. 315 A 320, POR REAL DECRETO 419/1993, DE 26 DE MARZO (Ref. BOE-A-1993-9579). 

POR REAL DECRETO 1315/1992, DE 30 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1992-26537). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD SOBRE TRAMITACION A QUE SE REFIERE EL ART. 132: ORDEN DE 3 DE 
FEBRERO DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-3314). 

SE DECLARA en el CONFLICTO 995/1986 (Ref. 1986/25963), la invalidez y aplicación supletoria de los arts. e 
incisos que se indican, por SENTENCIA 227/1988, de 29 de noviembre (Ref. BOE-T-1988-29199). 

SE DESARROLLA:  

POR ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 (Ref. BOE-A-1987-26156). 

POR ORDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-33759). 

CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 157, DE 2 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-17435). 

REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación 
interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el REAL DECRETO 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales. CORRECCION de erratas en BOE num. 286, de 30 de 
noviembre de 1998 

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas substancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidràulico aprovado por el REAL DECRETO 
849/1986, de 11 de abril. 

REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY de Aguas. 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos contaminados. 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se 
declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
aguas depuradas. 

REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 
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D’àmbit autonòmic 

DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

RESOLUCIÓ MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles 
corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones 
costaneres 

DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament 

DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya. 

ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. 

DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DEIXAT SENSE EFECTE parcialment per 
l'Ordre MAH/119/2006, de 9 de març, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació trimestral i de resum de 
facturació del cànon de l'aigua a presentar per les entitats subministradores d'aigua. 

1.33.13. Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

 REGLAMENTO (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos 
y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos. 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA los arts. 5.3 y SE SUPRIME el art. 14.6 , por REGLAMENTO 595/2009, de 18 de junio (Ref. DOUE-
L-2009-81279). 

SE AÑADE apdo. 6 al art. 10 y SUSTITUYE los cuadros 1 y 2 del anexo I, por REGLAMENTO 692/2008, de 18 de 
julio (Ref. DOUE-L-2008-81486). 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del REAL DECRETO 2042/1994, 
de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido 
de carbono 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa 
nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

D’àmbit autonòmic 

LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric 

LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre 

LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'Ambient 
Atmosfèric. 

DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció d'emissions a 
l'atmosfera 

DECRET 152/2007, 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 de l'ambient atmosfèric mitjançant el DECRET 226/2006, de 23 de 
maig 

1.33.14. Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

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 y gestión del ruido ambiental. 

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. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les previsions del 
REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 del ruido 

D’àmbit autonòmic 

LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

1.33.15. Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic 

LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

1.33.16. Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari 

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a camps 
electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la  gestión de sus 
residuos. 
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1.33.17. Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal 

LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, amb les modificacions posteriors recollides a la LEY 
62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936), i la LEY 46/2003, de 25 de noviembre (Ref. BOE-
A-2003-21539). 

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, inclosa la modificació dels articles. 16.1, 17.2 y 21.3, por LEY 
25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 

D’àmbit autonòmic 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Amb les afectacions posteriors: 

ADMESA A TRÀMIT la Qüestió en relació amb l'article 59 per la Qüestió d'inconstitucionalitat número 2622/99. 

DESPLEGADA pel Decret 348/2006, de 19 de setembre, dels consells locals del patrimoni cultural. 

DESPLEGADA pel Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. 

MODIFICATS els articles 19.2.e), 71.5.c), 75.1 i la disposició addicional sisena per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, 
d'arxius i documents. 

DESPLEGADA pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 

DESPLEGADA pel Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural. 

DESPLEGADA per l'Ordre de 2 de maig de 1995, de creació de dos programes de patrocini i mecenatge. 
(Correcció d'errada en el DOGC núm. 2142, pàg. 9387, de 15.12.1995). 

1.33.18. Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva 
Hàbitats), incloses modificacions posteriors: 

 SE SUSTITUYE los arts. 20 y 21, por el REGLAMENTO 1882/2003, de 29 de septiembre (Ref. DOUE-L-2003-
81785). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 4.2, sobre la región biogeográfica macaronésica: DECISIÓN 2002/11, 
de 28 de diciembre (Ref. DOUE-L-2002-80014). 

SE TRANSPONE, por REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio (Ref. BOE-A-1998-15063). 

SE MODIFICA, por DECISIÓN 95/1, de 1 de enero (Ref. DOUE-L-1995-80014). 

SE TRANSPONE REAL DECRETO 1997/1995, DE 7 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1995-27761). 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la 
Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

Amb les afectacions posteriors: 

SE DEROGA los anexos I a VI, por LEY 42/2007, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-21490). 

SE MODIFICA el art. 6, por REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-21066). 

SE DECLARA la nulidad del art. 13.2, por SENTENCIA del TS de 15 de marzo de 1999 (Ref.1999/13151) (Ref. 
BOE-A-1999-13151). 

SE MODIFICA EL ART. 13 Y LOS ANEXOS I Y II, POR REAL DECRETO 1193/1998, DE 12 DE JUNIO (Ref. BOE-
A-1998-15063). 

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies amenaçades, 
inclosesmodificacions posteriors (entre altres, modificació de l’Annex, POR ORDEN DE 29 DE AGOSTO DE 1996 
(Ref. BOE-A-1996-20324). 
LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA los arts. 58 y 72, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 

D’àmbit autonòmic 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya, 
incloses modificacions posteriors. 

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de 
Catalunya, inclosos desplegaments posteriors, entre els quals destaquen els següents: 

Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s'aprova una nova delimitació de diverses zones de protecció 
especial per a les aus (ZEPA). 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4940, pàg. 
26450, de 3.8.2007). 

MODIFICAT per l'Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s'aproven modificacions puntuals de la delimitació 
de diversos espais de la xarxa Natura 2000 

Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s'amplien diverses zones de protecció especial per a les aus 
(ZEPA) delimitades per l'Acord GOV/115/2009, de 16 de juny. 

Decret 96/2000, de 6 de març, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals. 

Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals.  

DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

1.33.19. Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari 

DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres 

DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva 
Hàbitats). 

DIRECTIVA 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la DIRECTIVA 
79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la 
Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies amenazadas. 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
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D’àmbit autonòmic 

 ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya. 

 ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya 
 

2. Plec de Condicions Tènciques Particulars 

2.1. Consideracions prèvies 

2.1.1. Introducció 
El present document descriu les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les obres corresponents al 
“Projecte executiu de la Via Blava Anoia. Fase 1”. El procés executiu de les obres s’ha dividit en les fases 
següents: 

1. Treballs previs (enderrocs i esbrossades). 

2. Moviments de terres. 

3. Pavimentació: execució de paviments. 

4. Obres de fàbrica: guals, murs i altres estructures. 

5. Plantacions i sembres 

6. Senyalització i defenses 

7. Equipament i mobiliari urbà. 

8. Medi Ambient 

Els treballs previs inclouen els treballs d’enderroc o desmuntatge d’estructures existents, la neteja de runa 
superficial, així com la tala d’unitats arbòries.  

Els moviments de terres inclouen els treballs d’esbrossada del terreny, excavació i terraplenat (per a la configuració 
de les bases de camins, cunetes de drenatge, bases de guals, estabilització de talussos, miradors i altres). 

El capítol d’obres de fàbrica inclou l’execució dels diferents guals i passarel·les (en els punt de creuament dela Via 
Blava amb els diversos cursos fluvials), l’execució d’esculleres de protecció, així com l’adequació de murs de 
gabions de pedres.  

En el capítol de pavimentació s’inclouen els acabats finals de la xarxa de camins fluvials projectada (incloses la 
zona d’aparcament i els miradors paisatgístics) amb materirial granular de tipus Tot-u i sualó, o bé amb els 
diferents tipus de paviments projectats (formigó, paviments asfàltic colorejat, etc.). També s’inclouen altres 
elements acompanyants (cunetes pavimentades, etc.). 

En el capítol de Plantacions i sembres s’inclouen els treballs previs de preparació del terreny, la plantació 
d’espècies vegetals, així com els treballs de manteniment de les plantacions i de les zones de restauració 
ambiental durant el període de garantia (regs, revisió de tutors, segues, etc.). En aquest aparatat es descriuen les 
condicions mínimes d’acceptació per a la configuració de les Zones d’Integració Piastagística (ZIP) i les Zones de 
Recuperació de l’Espai Fluvial (ZREF). 

En el capítol de senyalització s’inclouen els diferents elements de senyalització de seguretat (en els punts de 
creuament del camí amb els cursos fluvials) i la senyalització de restricció de pas de vehicles (en els trams d’ús 
exclusivament peatonal), així com els possibles elements de desviament del trànsit rodat en els vials propers 
durant l’execució de les obres. 

En l’apartat d’equipament i mobiliari urbà es defineixen les condicions mínimes d’acceptació dels elements del 
mobiliari urbà (taules depic-nic,bancs, baranes, etc.). 

Finalment, tambés’estableixen les condicions mínimes d’acceptació de les unitats d’obra relacionades amb la 
gestió dels residus generats a obra. 

Les condicions mínimes d’acceptació per al desenvolupament de la Seguretat i Salut de l’obra s’inclouen en el Plec 
de Conidicions de l’Annex corresponent.  

A cada capítol de l’articulat es defineixen les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat 
d’obra, en l’àmbit del plec. 

2.1.2. Replanteig general de les obres 
Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar estaques i 
referències desl diferents eixos dels camins peatonals, i de vora de talús (en el cas de llacunes, bosc de ribera i 
motes de protecció perimetral) i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la 
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perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les 
obres. 

Les zones de restauració ambiental es delimitaran de forma lineal, amb estaques i encintat (corda, cinta plàstica, 
malla, etc), per tal d’evitar l’entrada de maquinària i la conseqüent alteració dels sòls originals i de la vegetació 
existent, en cas que s’hagi previst conservar-la. 

Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva o herbàcia), s’ha de fer 
una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i evitar possibles danys sobre la mateixa. 

També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones verdes) per als que el 
projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements d’interès (com ara elements de patrimoni cultural, 
pous, murs de pedra seca, etc.) que el projecte preveu conservar.  

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb la 
informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització 
del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i 
la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de 
referència. 

2.2. Enderrocs i desmuntatges 

2.2.1. Enderrocs 
Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.2.1.1. Condicions generals 

S’han considerat les operacions següents: 

 Desmuntatge de tanques o baranes metàl·liques: retirada de xarxes metàl·liques, postes, cables, passamans 
etc., elements de suport i els basaments de formigó dels mateixos, fins eliminar completament la tanca o 
barana. 

 Enderroc d’edificacions: Demolició de coberta, tancaments, divisòries interiors, instal·lacions, estructures, 
fonaments, i xarxes soterrades de serveis, d’edificacions o construccions diverses. 

 Enderroc de murs i tanques de fàbrica: Demolició d’estructures de contenció de fàbrica o formigó, marges, 
tanques de solars fetes amb parets de maons, pedra o formigó. 

 Enderroc de fonaments: Demolició d’estructures soterrades, lloses, sabates, riostres i altres elements de 
fonamentació d’obra de fàbrica o de formigó. 

 Demolició d’elements de vialitat; s’han considerant els elements següents: vorada col·locada sobre terra o 
formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó, paviments de formigó, panots, llambordins o 
mescles bituminoses. 

 Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el cas 
de cabals reduïts i prèvia autorització de la Direcció Facultativa (d’ara en endavant DF) es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. 

 Demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
 Demolició d’elements de sanejament i drenatge : pous, embornals, interceptors, amb o sense solera de 

formigó. 
 Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa aplicable, 

incloent la tria de residus en obra i la càrrega per al seu transport. 

Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los en funció del seu destí 
(abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al 
lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat 
suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de 
les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre 
cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A 
aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i 
de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de 
l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental del projecte o 
bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes reproductius per a la 
fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els assigni 
el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l’obra, d’acord amb la 
normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també 
hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi hagin 
sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de residus de la 
construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, 
cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.). 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la 
resta dels documents del projecte. 

2.2.1.2. Mesurament i abonament 

Els enderrocs d’edificacions per metres cúbics (m3) de volum aparent de l’edifici, mesurat segons el perfil exterior 
enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, fonaments, lloses de paviments etc., realment executats en obra, 
comprovats i acceptats per la DF. 

Les obres de fabrica i fonaments per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, 
mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d’iniciar-se l’enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d’enderroc de massissos, comprovat i 
acceptat per la DF. 

L’enderroc de vorada o rigola, encintats, i altres elements lineals, i el desmuntatge de tanques i  baranes es 
mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada o desmuntada, comprovada i acceptada per la DF. 

Els paviments per metre quadrat (m2) de paviment realment enderrocat, comprovat i acceptat per la DF. 

El tall de paviment per metre (m) de llargària executada realment, comprovada i acceptada per la DF. 

Els claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació per  metre (m) de llargària realment 
enderrocat, amidat per l’eix de l’element, comprovat i acceptat per la DF. 

Les cunetes per metre quadrat (m2) de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix, comprovat i acceptat per 
la DF. 

Els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat (Ut) de quantitat realment executada, comprovada i 
acceptada per la DF 

El preu corresponent inclou la tria del material, el trossejat a mides que permetin la seva manipulació, acumulació 
dels materials a obra en contenidors, si fos necessari, i la càrrega del material prèviament seleccionat per al seu 
transport. 

L’excavació resultant i el terraplè, es valorarà amb els preus únics que apareixen al quadre de preus. 

2.2.2. Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència amb 
la nova capa de paviment. 

2.2.2.1. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície i per centímetre (cm) de gruix definit als plànols, en planta, realment 
executat, comprovats i acceptats per la DF. 
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2.2.3. Tall de paviments  
Tall de paviment asfàltic o de formigó amb una serra de disc per tal d’obtenir una caixa per a junt de dilatació, un 
junt de retracció, o facilitar l’execució de rases, demolicions de paviments, etc. 

2.2.3.1. Condicions Generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig 
 Tall del paviment amb serra de disc 
 Neteja del junt 
 Protecció del junt executat 

El tall ha de ser recte i ha d’estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 
escantonades. 

Ha d’estar fet als llocs especificats per la DF. 

Fondària del tall per a junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d’execució: 

 Amplària:  ± 10% 
 Alçària:  ± 10% 
 Replanteig:  ± 1% 

Al realitzar els junts no s’han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

Els junts en paviments de formigó s’han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s’escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l’abocament, segons la 
temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s’ha de segellar immediatament, s’ha de protegir del trànsit i de l’entrada de pols. 

2.2.3.2. Mesurament i abonament 

Per metres (m) de llargària de junt, definit als plànols, executat realment, comprovat i acceptat per la DF. 

2.2.4. Tala d’arbres i extracció d’arrels  
Arrencada d’arbres, part aèria i arrels, amb càrrega manual o mecànica de la brossa generada sobre camió o 
contenidor. 

2.2.4.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Preparació de la zona de treball 
 Tala de les branques  
 Tall del tronc 
 Arrencada de la soca i arrels principals 
 Trossejament i apilada del tronc, de les branques i arrels 
 Càrrega sobre el camió o contenidor de les trosses, de branques, arrels i brossa resultant 
 Reblert del clot amb terres adequades i compactació 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

Només s’han d’arrancar els arbres per als que el projecte no preveu la seva conservació i/o transplantament, o els 
indicats expressament per la DF. 

No es talarà cap arbre fins que la direcció facultativa hagi fet el marcatge en obra dels arbres a conservar o 
trasplantar segons indiqui el projecte executiu. 

S’han de protegir, segons les indicacions i partides del projecte i la direcció facultativa , els arbres que el projecte 
preveu conservar o trasplantar. 

2.2.4.2. Mesurament i abonament 

Per unitat (u) d’arbre realment arrancat, comprovat i acceptat per la DF. 

2.2.5. Neteja superficial de runa i escombraries 
Retirada de la capa superficial del terreny qualsevol material existent al terreny (brossa, runa, escombraries, etc.), 
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. S’exclou qualsevol material generat per els 
enderrocs, les excavacions, o altres unitats d’obra corresponents a la execució del projecte. 

2.2.5.1. Condicions generals 

L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a la urbanització i la zona influenciada pel 
procés de l’obra. 

S’ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s’han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions (extracció d’arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

Tots els materials o residus que la DF no hagi acceptat com a útils, posteriorment, s’han de gestionar d’acord amb 
la normativa aplicable en matèria de residus. 

2.2.5.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum realment retirats del seu emplaçament, comprovats i acceptats per la DF. 

2.3. Moviment de terres 

2.3.1. Desbrossada i neteja del terreny 
Són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots 
els arbusts i arbres inferiors a 3 m d’alçada (excloent aquells en que en projecte s’indica expressament la seva 
conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquelles en que en projecte s’indica expressament la seva 
conservació i protecció), malesa, brossa, o qualsevol altre material no desitjable. 

2.3.1.1. Condicions generals 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció 
contemplades en el projecte zones verdes, arbres a conserva/trasplantar, elements d’interès, etc. La delimitació es 
pot realitzar mitjançant malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la 
mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització 
del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i 
la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de 
referència. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
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 Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada de la vegetació existent (que, segons el projecte, no 
hagi de ser preservada) 

 Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 
 Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al present plec 

en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions de desbrossada de la vegetació, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les 
estructures, runes històriques o elements de caràcter històric - cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la DF, 
la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny, 
comprovats i acceptats per la DF.  

Aquesta unitat inclou també, arbusts, soques, brossa i runes, així com la classificació i càrrega dels productes a 
contenidors o sobre camió pel seu posterior transport a un centre gestor o lloc d’aplec. 

2.3.2. Excavació de terres vegetals 
Són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, la 
terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada/tala) fins a la profunditat que 
determini el projecte (horitzó orgànic) en el corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la 
DF. 

2.3.2.1. Condicions generals 

En les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 

 Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquest fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha d’haver 
estat delimitada al Pla de Medi Ambient del Contractista), per que així, el volum de terres vegetals determinat 
en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Els aplecs de terra vegetal no superaran els 2 m d’alçada i la maquinària no circularà per sobre. 
 Si es determina en projecte o així ho decideix la DF, es duran a terme anàlisis per determinar la fertilitat de la 

terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva acceptació. 
 Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la DF, s’aplicaran tractaments de millora 

de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si escau) i d’una fertilització mineral i 
orgànica. 

 A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i 
químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la DF, es mantindran els 
sòls originals. 

 Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, 
aquestes, es delimitaran amb malla o abalisament per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i 
químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar 
periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o 
desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a 
una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de 
manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons 
criteri de la DF. 

Del terreny sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm) i a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat, a fi que no en quedi cap dintre 
de la base del terraplè. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de 
substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la DF. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o restauració dins el 
sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit controlat de terres o revalorització de 
les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a les tasques 
d’enjardinament i/o restauració dins l’àmbit de les obres s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla 
de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DF al principi de les obres), a fi de ser emprades en els àmbits de 
restauració ambiental corresponents, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat. 

2.3.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny, comprovats i 
acceptats per la DF. 

El preu inclou l’excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DF, càrrega i transport de 
les terres vegetals fins al lloc d’aplec formant els cavallons o aplecs (d’acord amb les condicions descrites a 
l’apartat anterior), i la seva correcta conservació d’aquestes terres fins a la seva reutilització. El preu inclou, també, 
la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d’ocupació que fossin 
precisos. 

2.3.3. Excavacions en desmunt 
Comprèn totes les operacions d’excavació necessàries per a condicionar, a les rasants de l’esplanada, les zones 
de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats. 

2.3.3.1. Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres i les ordres de la DF. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de l’esplanada, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, 
estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  

Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la DF podrà ordenar una excavació 
addicional sota la rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada.  

Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als 
moviments de terres. 

L’excavació en roca es farà de manera que no es malmeti ni es formin fissures a la roca no excavada 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la DF, els talussos de 
terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els 
talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de 
bioenginyeria consensuades amb la DF. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als apartats 
corresponents del present Plec. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres.  

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal 
paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es 
decideixin les mesures a prendre. 

2.3.3.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i després dels 
treballs, comprovats i acceptats per la DF. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
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Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els 
treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega sobre camió. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

2.3.4. Excavació de rases 
Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l’execució de les xarxes de 
serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.. 

2.3.4.1. Condicions generals 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans manuals, per no 
fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant l’excavació amb el calçat o penjat, segons indicacions de la DF, de 
les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei 
que calgui descobrir. 

Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació 
de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal 
paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es 
decideixin les mesures a prendre. 

2.3.4.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda 
dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de preus núm. 1 
del projecte. 

El preu corresponent inclou l’excavació de la rasa, la càrrega al camió i el transport (fins zona d’aplec dins de 
l’obra), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i 
esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

El cost dels mitjans necessaris per a esgotar l’aigua estarà comprès als preus d’excavació, si els quadres de preus 
o pressupost no especifiquen el contrari. 

El Contractista no tindrà cap dret a pagament per els treballs en serveis existents, sempre que  figurin al plànol de 
serveis afectats del projecte i en el pressupost. 

En cas que sigui necessari utilitzar mesures especials per a l’estabilitat dels talús de la rasa es considerarà inclòs 
dins del preu d’excavació de rases, sempre i quan el pressupost del projecte no inclogui preus específics per 
aquestes feines. 

2.3.5. Rebliment de rases 
Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a l’execució de les xarxes 
de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.. 

2.3.5.1. Condicions generals 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la 
del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran de 
l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins de l’apartat 
corresponent de Condicions Generals.  

Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la Construcció i Demolició 
davant d’altres de préstecs d’activitats extractives 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista emprarà 
els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin 
ser objecte de sobrepreu. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la 
zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà una darrera capa 
d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 

2.3.5.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), amb el valor del volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre 
reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat, comprovats i acceptats per la DF. 

Si el rebliment es fa amb material de préstec, el subministrament del material de préstec està inclòs en el preu del 
replè. 

2.3.6. Apuntalaments i estrebades 
Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 
100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

2.3.6.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Preparació de la zona de treball 
 Col·locació de l’apuntalament i l’estrebada  
 Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada 

La col·locació de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà de forma coordinada amb el procés d’excavació. 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d’estrebada han de ser les que especifiqui el projecte o, 
en el seu defecte, els que determini la DF i el CSS. 

L’estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l’estrebada han d’estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

L’ordre, la forma d’execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s’han d’ajustar a l'indicat per la DF i el CSS. 

En el cas que primer es faci tota l’excavació i després s’estrebi, l’excavació s’ha de fer de dalt a baix utilitzant 
plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l’excavació s’ha de fer per franges horitzontals, d’alçària igual a la 
distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s’ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s’han de revisar els treballs d’apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, 
nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s’han de suspendre els 
treballs i avisar a la DF i el CSS. 
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El desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà quan ho autoritzi la DF i el CSS. 

2.3.6.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície apuntalada i estrebada, comprovats i acceptats per la DF. 

2.3.7. Aplecs temporals de terres 
Comprèn les operacions necessàries amb l’objectiu de garantir la disponibilitat del volum necessari de terra, de les 
característiques i en les condiciones adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l’obra. Per això 
és necessari l’excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu posterior aplegament en 
emmagatzematges perfectament diferenciats. 

Els aplecs temporals de terres vegetals no s’inclouen en aquest apartat, donat que ja han estat definits 
anteriorment. 

2.3.7.1. Condicions generals 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 

 Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, del trasplantament 
d’arbres específicament designats al projecte. 

 El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter immediat. Si no 
fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en aplecs temporals. 

 El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

 Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 
 En cas d’aplec en una zona determinada, la separació mínima entre ells serà de 4 m. 
 Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 
 L’aplec es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 
 L’aplec disposa d’un abalisament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de pas suposi un risc 

per la seva integritat. 
 L’aplec es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 

El control de l’aplec de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les excavacions. 
Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels emmagatzematges com a mínim una 
vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les esperades es prendran solucions concretes 
(descompactació, retirada d’elements, etc.). 

2.3.7.2. Mesurament i abonament 

Aquesta operació no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als preus corresponents als 
replens amb material de la pròpia obra. 

2.3.8. Estabilització de sòls in situ  
Amb l’objectiu de disminuir l’aportació de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a abocador, es 
preveu la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents. 

2.3.8.1. Estabilització de sòls amb calç i/o ciment 

És possible construir esplanades millorades, per a obtenir diversos tipus de categoria d’esplanada segons la Norma 
6.1-IC “Secciones de firme” de la Direcció General de Carreteres, barrejant calç i/o ciment i aigua amb el sòl de 
l’esplanació. 

La norma 6.1-IC de la Dirección General de Carreteras fixa espessors entre 25 i 30 cm. 

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la carretera en 
general, o en la possibilitat de disminuir l’espessor de les capes més cares (aglomerat). 

La estabilització d’esplanades complirà els requisits dels materials i dels procediments d’execució i control indicats 
als articles 510, 511 i 512 del PG3 . 

2.3.8.2. Estabilització de flonjalls 

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in situ. En lloc d’excavar, 
compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una 
profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar 
només la part superficial del mateix amb una major dotació de ciment. 

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d’argila, es pot adoptar un tractament mixt, 
estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests dos conglomerats de manera 
simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de les zones 
limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s’estalvien terminis d’execució i es 
disminueixen al mínim els inconvenients per a l’usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment. 

2.3.8.3. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de sòl realment estabilitzat, comprovats i acceptats per la DF. 

L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o humida, en un 
gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per metres cúbics (m3) de sòl realment estabilitzat, comprovats i acceptats per la 
DF. 

L’execució de sòl - ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 
30 cm s’abonarà per metres cúbics (m3) de sòl - ciment realment executat, comprovats i acceptats per la DF. 

La repercussió del tall de junts de pre-fisuració cada 4 m es mesurarà per metres quadrats (m2) de superfície 
tractada, comprovats i acceptats per la DF. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 cm 
s’abonarà per metres cúbics (m3) de sòl realment reciclat, comprovats i acceptats per la DF. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant, o en ciment en pols o en beurada, el 
transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat. 

2.3.9. Escarificació i compactació 
Consisteix, en la disgregació i airejament de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes 
d’homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d’acord amb la seva situació a 
l’obra. 

2.3.9.1. Condicions generals 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L’operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l’esbrossada, o en el seu cas 
excavació, i el començament d’aquestes. 

S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

2.3.9.2. Escarificació 

L’escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la DF, no havent 
d’afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta 
centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per 
tongades. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l’operació pugui interferir amb 
obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

2.3.9.3. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se’n realitzarà d’acord amb l’especificat a l’article 330, "Terraplens" del 
PG-3. La densitat serà igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior d’obres 
subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant a més les mesures de protecció, davant la possible 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

 

Pàgina 26                                          Document III. Plec de Condicions Tècniques 

contaminació del material granular per les terres d’embasament/fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en 
el seu defecte, assenyali la DF. 

2.3.9.4. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

2.3.10. Reblerts 

2.3.10.1. Pedraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació per tongades de materials petris d’excavacions en roca o d’àrids procedents 
de Residus de la Construcció i Demolició. 

Els materials han de acomplir les característiques indicades al article 331.4 del PG3. 

El pedraplè s’executarà amb els mitjans necessaris per obtenir la compacitat de disseny (gruixos de tongada, 
maquinària, nombre de passades adequades i altres).  

En els terrenys de baixa capacitat portant primerament es col·locaran les tongades mínimes necessàries per a que 
el terreny aguanti la circulació de la maquinaria d’obra per al moviment i compactació del pedraplè. 

2.3.10.2. Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació 
dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i 
hauran de complir les característiques establertes en el projecte i segons els criteris establerts en l’article 330.3 del 
PG3. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per 
material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant 
(geotèxtil o similar), segons el criteri de la DF. 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previstos d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls 
tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com 
a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de 
l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà 
una darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor Modificat. 

2.3.10.3. Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut final 
de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) 
ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca 
de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceràmica 
inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials 
petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig UNE 103.502 “Método 
de ensayo para determinar en laboratorio el índice CBR”. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, sempre que es 
duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments. 

A mes d’aquestes condicions, han de complir les condicions establertes pels sòls naturals, en funció del lloc on 
s’utilitzin. 

2.3.10.4. Condicions generals 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. Aquests plànols cal que 
s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs del seu Pla de 
Medi Ambient (PMA), aprovat per la DF abans d’iniciar les obres. Per als casos de préstecs de nova creació en 
parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec 
(directrius principals, volums d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i 
finals) s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina Territorial 
corresponent del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la normativa vigent. Tota la 
documentació ara citada, ha de ser entregada a la DF i, abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a 
l’aprovació de la DF les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació 
adjuntada contempla els requeriments ara esmentats. 

2.3.10.5. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, 
presos abans i després dels treballs i comprovats i revisats per la DF. 

Quan el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i demolició tractats per al seu 
reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.  

Quan el material sigui de préstecs, al preu del terraplè, a més, s’afegirà el cànon de préstec. 

En cas que sigui necessària la planta de matxuqueig per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l’obra 
i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc...) es considerarà inclòs 
dins del preu de terraplenat, sempre i quan el pressupost del projecte no inclogui preus específics per aquestes 
feines.  

El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l’obra i el 
personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una partida 
separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge de residus 
de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d’adquisició del material i el seu subministrament a 
obra. 

2.3.11. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradossos d’obres de fàbrica o qualsevol altre zona on 
es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava 
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natural o granulats artificials exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes o bé sorres constituïdes a partir 
de RCD (Residus de la Construcció i Demolició). Es donarà preferència a l’ús d’aquestes darreres davant la resta 
de materials no reciclats. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d’acomplir les especificacions de l’article 421.2 del PG-3. 

2.3.11.1. Condicions generals 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
 Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 

necessàries. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

Haurà d’acomplir les especificacions de l’article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d’obres de fàbrica tindran la geometria que s’indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s’estendrà cap tongada sense autorització de la DF, o persones a qui aquest delegui. L’autorització no es 
donarà sense comprovar que s’acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de 
compactació. 

El replè filtrant al costat d’obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera 
que les tongades a l’un i a l’altre costat d’aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no es començarà fins que 
la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s’executarà abans de realitzar els anomenats replens o 
simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) i el cinc 
per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran abocant les primeres capes amb el gruix 
mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de terres. 

2.3.11.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament 
abans d’iniciar l’extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols i comprovats 
i acceptats per la DF. 

2.3.12. Repàs i piconatge de terres 
El repàs i piconatge de terres és el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric de 
l’element. 

S’han considerat els elements següents: 

 Sòl de rasa 
 Esplanada 
 Anivellació, refí i compactació de caixa de paviment 
 Perfilat i allisat de talussos 

2.3.12.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
 Situació dels punts topogràfics 
 Execució del repàs 
 Compactació de les terres, en el seu cas 

El repàs s’ha de fer poc abans de completar l’element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L’acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d’igual compacitat. 

Toleràncies d’execució: 

 Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m  
 Planor: ± 20 mm/m 
 Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d’execució: 

 Variació en l’angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l’aprovació explícita de la DF. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els treballs 
i avisar a la DF 

L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 

2.3.12.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, comprovats i acceptats per la DF 

2.3.13. Subministrament de sòls 
Subministrament de sòls procedents de préstecs, interiors o exteriors a l’obra. 

2.3.13.1. Condicions generals 

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen 
segons el quadre següent: 

SÒL SELECCIONAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir totes i cada una de les condicions següents: 

 Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
 Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
 Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

 Coronament de terraplè:  >= 5 
 Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 Per a la  millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 2: >=10  
 Per a la  millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 3: >=20 
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SÒL ADEQUAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

 Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

 Coronament de terraplè i per a la millora d’esplanada::  >= 5 
 Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

SÒL TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

 Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
 Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

 Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

 Només es poden fer servir als nuclis del terraplè i per a la millora d’esplanada : >=3 

2.3.13.2. Mesurament i abonament 

El subministrament de sòls no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la partida de replè 
corresponent. 

2.3.14. Terraplè i estesa de terres vegetals 
Aportació i estesa de terres vegetals per al condicionament del terreny i per a la configuració de motes de terra 
vegetal revegetables. L’origen de la terra pot ser de préstecs interiors o exteriors a l’obra. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

 Aportació de terra vegetal per a configuració de motes o relleus de petites dimensions (màxim 1,5m d’alçada) 
 Estesa al terreny de la terra vegetal en capes de diferent gruix. 

2.3.14.1. Condicions generals 

La terra vegetal per a les zones a restaurar podrà procedir de préstecs interiors o exteriors. 

No ha de tenir elements estranys. 

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d’un terreny i amb un alt contingut de 
matèria orgànica. 

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d’un terreny i amb incorporació d’adobs 
orgànics i fertilització mineral 

Mida dels materials petris: <= 20 mm 

Mida dels terrossos: 

 Terra vegetal garbellada: <= 16 mm 
 Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm 

Composició granulomètrica: 

 Sorra: 50 - 75% 
 Llim i argila: < 30% 
 Calç: < 10% 
 Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10% 

Composició química: 

 Nitrogen: 1/1000 
 Fòsfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%) 
 Potassi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000) 
 pH: 6 <= pH <= 7,5  

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l’aigua 
superficial. 

Toleràncies d’execució: 

 Anivellament: ± 3 cm 

L’aportació s’ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l’esplanada, sense produir danys a les plantacions 
existents. 

L’estesa s’ha de fer abans o a la vegada que les feines de condicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s’ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l’evacuació de 
l’aigua superficial. 

2.3.14.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum amidat, com a diferència dels perfils inicials i finals contrastats del terreny on es fa 
la aportació, comprovats i acceptats per la DF. 

2.3.15. Perfilat i anivellament de terres vegetals 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-li la configuració i acabat superficial indicats per la DF. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Comprovació i preparació de la superfície existent 
 Anivellament i repassada definitius del terreny 

2.3.15.1. Condicions generals 

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar 
bosses còncaves. 

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l’acabat és per gespa 
i 3 cm per altres acabats. 

MITJANS MANUALS: 

Toleràncies d’execució: 
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 Nivell: ± 10 mm 
 Planor: ± 5 mm/2 m 
 Pendent mínim: ± 1% 

MITJANS MECÀNICS: 

Toleràncies d’execució: 

 Nivell: ± 20 mm 
 Planor: ± 10 mm/2 m 
 Pendent mínim: ± 1% 

S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

Per a realitzar l’anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d’estar fets els treballs d’anivellament 
general i condicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DF 

2.3.15.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment perfilada i anivellada, comprovats i acceptats per la DF 

2.3.16. Camins d’accessos als talls 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les excavacions en 
desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, manteniment i 
eliminació si cal dels camins. 

2.3.16.1. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment executats, comprovats i acceptats per la DF.  

La unitat d’obra inclou les excavacions i reblerts necessaris, el gruix de tot-u especificat, la formació de cunetes i la 
gestió del material de rebuig, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la DF., amb les 
corresponents mesures correctores. 

2.4. Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura viària i 
d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar els acabats dels ferms. Consisteix 
principalment en la col·locació de les capes de subbase i base de calçada, i les capes de paviment (si s’escau). 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de paviment es procurarà, 
sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de fora de l’obra mitjançant l’ús d’àrids 
procedents del reciclatge dels residus generats als enderrocs i demolicions de dins de l’obra, i de les terres 
generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes 
productores d’àrids reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 
procedents d’activitats extractives. 

2.4.1. Subbases 
Es defineix com a subbase la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els serveis que van per calçada, els encreuaments de 
vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases 
de formigó de les vorades i rigoles. 

Podrà ser de material granular (tot-u natural, tot-u artificial o tot-u de material reciclat procedent de residus de la 
construcció i demolició) o de materials tractats amb ciment. 

Els materials tractats amb ciment també poden ser d'origen de materials reciclats. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual 
s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, per a l’acceptació de la procedència del 
material utilitzat en obra, tant si es tracta de subbase granular com si es tracta de sòl-ciment o grava-ciment.  

No es pemetrà, en cap cas, l’ús d’escòries siderúrgiques. 

Assaigs a realitzar: 

 Assaig d’expansivitat segons UNE EN 1744-1 de durada de 168 hores. Segons la normativa haurà de ser 
inferior al 5%, o criteris de la DF segons condicions de l’entorn per cada cas individualment.  

 Contingut en Cal lliure, CaO, segons UNE EN 1744-1 

 Contingut en magnèsia total, MgO, segons UNE ENE 1744-1 

 Contingut en sulfat, SO3, sobretot si ha d’estar en contacte amb el formigó. 

 Els assaigs requerits pel PG3 per poder ser utilitzat com a subbase.  

2.4.2. Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u 
natural, tot-u artificial, o de material reciclat procedent de residus de la construcció i demolició), de sòl-ciment 
(possibilitat: sòl-ciment amb material reciclat), grava-ciment (possibilitat: grava-ciment amb material reciclat), de 
formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament que compleixi les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, per l’acceptació 
de la procedència del material utilitzat com a base en obra.  

No es pemetrà, en cap cas, l’ús d’escòries siderúrgiques, pel fet que una gran part de l’àmbit de les obres es troba 
en terrenys inundables o propers a nivells freàtics.  

2.4.3. Subbases i bases de material granular (Tot-u)  

2.4.3.1. Material per a subbases o bases granulars  

El material podrà ser tot-u natural, tot-u artificial, o tot-u artificial amb granulats reciclats, procedent de residus de 
construcció. 

El tot-u natural es material obtingut directament de dipòsits naturals. Actualment es difícil trobar-ne.  

El tot-u artificial és una barreja de granulats procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. Els granulats poden ser d’origen natural, de pedreres, o materials reciclats.  

El tot-u reciclat és una barreja de granulats procedents dels residus generats en activitats del sector de la 
construcció (RCD, residus de la construcció i demolició), que han estat prèviament tractats en plantes de reciclatge 
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.  

Condicions mínimes d’acceptació 

Ha de complir les prescripcions de l’article 510 del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per 
la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres. 

No es pemetrà, en cap cas, l’ús d’escòries siderúrgiques, pel fet que una gran part de l’àmbit de les obres es troba 
en terrenys inundables o propers a nivells freàtics. 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

 La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.  
 La fracció del material que passi pel tamís 0,063 mm UNE 933-2 serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 0,250 mm UNE 933-2. 

Quadre 1 - Tot-u natural  

TAMISSOS 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 

40 80-95 100 - 
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25 65-90 75-95 100 

20 54-84 65-90 80-100 

8 35-63 40-68 45-75 

4 22-46 27-51 32-61 

2 15-35 20-40 25-50 

0,500 7-23 7-26 10-32 

0,250 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 

 

Quadre 2 - Tot-u artificial 

TAMISSOS 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los Angeles, inferior a: 

Tot-u artificial àrid natural 35 

Tot-u artificial àrid reciclat  40 

Tot-u natural àrid natural 40 

Tot-u natural àrid reciclat  45 

L’índex de llenques, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

Pel que fa a la plasticitat, el material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-u artificial en qualsevol cas. 
Pel tot-u natural en trànsits assimilables a T0 o T1 o T2 el material serà “no plàstic” per a la resta de trànsits es 
compliran simultàniament les condicions següents: 

 Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures de terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui afectar la 
durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-u artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior a dos (2). 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-u artificial EA>30 

Tot-u natural EA>25 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una activitat 
extractiva, s’ha de donar a la DF, una còpia de la documentació relativa a la legalització de l’activitat extractiva, 
d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de 
l’activitat. 

No es pemetrà, en cap cas, l’ús d’escòries siderúrgiques  

2.4.3.2. Execució de subbases o bases granulars  

La subbase o base s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.  

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la 
NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:  

Tipus Tot-u 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial  180 150 100 80 

Natural - - 80 60 

El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2.  

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al 
voltant dels pous, embornals o elements singulars.  

La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Pròctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).  

La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni quedarà per sota 
d’aquesta en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de vials amb categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni 
en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos.  

En cas de preveure la utilització de bases de tot-u provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de 
tractament) de l’obra, s’haurà de dur a terme els controls de qualitat escaients i la DF haurà de determinar la 
possibilitat del seu ús.  

2.4.3.3. Mesurament i abonament de subbases i bases granulars 

Per metres cúbics (m3) realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució, comprovats i 
acceptats per la DF. 

El preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra 
correctament acabada.  

L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament està inclòs en la unitat d’obra de la capa 
subjacent.  

No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

2.4.4. Paviment de sauló 

2.4.4.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  
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2.4.4.2. Condicions generals  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):  

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  

- Planor:  ± 10 mm/3 m  

2.4.4.3. Condicions del procés d'execució 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat.  

Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la 
composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al 
procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de 
l'obra.  

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.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 
30 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels 
assaigs realitzats.  

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per 
a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.  

La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una 
d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per 
tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que 
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  

2.4.4.4. Unitat i criteris d'amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.  

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents.  

2.4.4.5. Normativa de compliment obligatori 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras.  

2.4.4.6. Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada 
estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la 
humitat in-situ.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de 
peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 
330).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.  

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions.   

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan 
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.  
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el 
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb 
resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.  

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.   

2.4.5. Sòl estabilitzat in situ en camins rurals 

2.4.5.1. Definició 

Es defineix com sòl estabilitzat in situ en camins rurals la mescla homogènia i uniforme d'un sòl amb ciment, aigua, 
additiu estabilitzador i eventualment àrid d’aportació en la pròpia traça del camí, la qual convenientment 
compactada, té per objecte disminuir la susceptibilitat a l'aigua del sòl o augmentar la seva resistència, per al seu 
ús com a paviment. 

L'execució d'un sòl estabilitzat in situ inclou les següents operacions: 

- Preparació de la superfície existent 
- Determinació de la humitat natural del sòl a estabilitzar. Per comparar-la amb la humitat optima de piconatge 

que s’haurà estudiat prèviament. 
- Distribució del ciment 
- Mescla de l’aigua amb l’additiu 
- Trituració i disgregació del sòl i mescla amb l’aigua i l’additiu. 
- Anivellament de la mescla obtinguda. 
- Compactació. Amb corrò metàl·lic i corro pneumàtic 
- Curat amb aigua segons climatologia 
- Possibilitat de fer tall per juntes de dilatació. 

Segons els gruixos estabilitzats i característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ en 
camins rural i vies verdes: 

- Sòls estabilitzats in situ per a vies verdes 
- Sòls estabilitzats in situ per a vies verdes amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles 
- Sòls estabilitzats in situ per a camins amb trànsit de camions lleugers i maquinària agrícola. 

2.4.5.2.  Materials  

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici d’allò 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, caldrà donar compliment a l’establert en la legislació vigent en matèria ambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 

Les condicions dels materials seran les següents: 

Ciments. La Direcció d’Obra, fixarà el tipus i la classe resistent del ciment. Excepte justificació en contrari, la classe 
resistent del ciment serà la 32,5. 

El principi d'enduriment, segons la UNE-EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No obstant 
això, si l'estabilització 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). 

Els materials que es vagin a estabilitzar amb ciment i additiu estabilitzador seran sòls de la traça i, si s’escau, amb 
aportació d’altres materials locals per millorar la granulometria dels sòl de la traça. 

La terra vegetal no ha de superar el 40% 

El percentatge de fins inferiors a 80 micres ha d’estar entre el 10 i el 15% 

Plasticitat: Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ tindran un índex de plasticitat (IP) <15 i un Límit Líquid <40. 

L'aigua complirà les prescripcions del Plec de condicions tènciques generals. 

L’additiu estabilitzador serà una mescla en estat sòlid (SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + 
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%) en un percentatge global de 1 kg/m3 de sol a 
estabilitzar.  

L’empresa executora disposarà d’equipament mecànic que garanteixi fer aquesta dosificació de manera 
homogènia. 

2.4.5.3. Tipus i composició del sòl estabilitzat 

La composició del sòl estabilitzat es definirà segons el gruix de la capa i l’ús de la via, per al qual el contingut de 
ciment, la capacitat de suport i la densitat haurien de complir allò indicat a la Taula següent. 

Taula 1. Especificacions del sòl estabilitzat in situ en camins rurals 
Característica Unitat Norma Gruix (cm) 

Vies verdes Vies verdes 
amb ús 
esporàdic de 
turismes i 
vehicles 
agrícoles 

Camins amb 
trànsit de 
camions lleugers 
i maquinària 
agrícola 

10 15 20 
Contingut de ciment Kg/m3   ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120 
Índex CBR, a 7 dies(*) - UNE 

103502 
≥ 380 ≥ 380 ≥ 425 

Compressió simple, a 7 
dies(*) 

MPa NLT-305 ≥ 2.4 ≥ 2.4 ≥ 3.2 

Densitat (Próctor 
modificat) 

% de la 
densitat 
màxima 

UNE 
103501 

≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 

 

(*) Per a la realització d'aquests assajos, les provetes es compactaran, segons la NLT-310, amb la densitat 
especificada en la fórmula de treball. 

El sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 
UNE 41240, tal que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat aquest termini en la 
franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a l'indicat a la taula següent: 

Taula 2. Termini mínim de treballabilitat (tpm) del sòl estabilitzat in situ en 
camins 
Tipus d’obra tpm (minuts) (UNE 41240) 
Amplada completa 120 
Per franges 180 

 

En el present Projecte, la composició i característiques del sòl estabilitzat seran les següents: 

 Ciment II/A1 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL, a raó de 160 kg/m3. 

 Barreja en pols que contingui: Silicat de Sodi 42%+ Carbonat de Sodi 19% + Clorur de Potassi 30% 
+Sodi Tri-polifosfat 9%, a raó de 1 kg/m3.  

 Resistència a la compressió superior a 3,5 Megapascals/ m2. 
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2.4.5.4. Execució 

2.4.5.4.1. Equips materials 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats in situ en camins rurals cap equip que no hagi estat 
prèviament aprovat per la Direcció d’Obra, després de l'execució del tram de prova. 

Per a l'execució dels sòls estabilitzats in situ en camins rurals s'hauran d'emprar equips mecànics. Aquests podran 
ser equips independents que realitzin per separat les operacions de trituració i disgregació, distribució del ciment, 
de l’aigua amb l’additiu, mescla i compactació, o bé equips que realitzin dos o més d'aquestes operacions, excepte 
la compactació, de forma simultània. 

En zones tals que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o de drenatge, a 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, s'empraran els mitjans 
adequats a cada cas, de manera que les característiques obtingudes no difereixin de les exigides en les altres 
zones. 

El ciment es podrà dosificar en pols sobre la superfície a estabilitzar i sempre que es compleixin els requisits de la 
legislació ambiental i de seguretat i salut, s'empraran equips amb dosificació lligada a la velocitat d'avanç, que 
podran consistir en camions–sitja  o en tancs remolcats amb tremuges acoblades en la part posterior amb 
comporta regulable. Si la descàrrega del ciment o de la calç sobre el sòl a estabilitzar es realitzés des d'una altura 
superior a deu centímetres (10 cm), el dispositiu de descàrrega estarà protegit amb faldons la part inferior de la 
qual no haurà de distar més de deu centímetres (10 cm) de la superfície. 

Quan el ciment s’aporti en forma de beurada, l'equip per a la seva fabricació tindrà un mesclador amb alimentació 
volumètrica d'aigua i dosificació ponderal del conglomerant. L'equip d'estabilització haurà d'estar proveït d'un 
dosificador–distribuïdor volumètric de beurada, amb bomba de cabal variable i dispositiu de ruixat, així com de 
control automàtic programable de dosificació, que permeti adequar les dosificacions a la fórmula de treball 
corresponent, segons la profunditat i l'amplària de la capa que es vagi a estabilitzar, i segons l'avanç de la 
màquina, amb les toleràncies fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

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 d'un (1) compactador vibratori de corró 
metàl·lic i d'un (1) compactador de neumàtics. 

El compactador vibratori disposarà d'un corró metàl·lic amb una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a 
tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i capaç d'arribar a una massa de almenys 3 tn. amb amplituds i 
freqüències de vibració adequades. El compactador de neumàtics serà capaç d'arribar a una massa de almenys 
3,5 tn. 

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, mida i configuració tals que permetin el solapament de les 
petjades de les davanteres amb 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 densitat adequada i 
homogènia del sòl estabilitzat en tot el seu gruix, sense produir enrotllaments. 

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació normals, s'empraran altres de grandària i disseny 
adequats a la tasca que es pretengui realitzar. 

2.4.5.4.2. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
L'estabilització de sòls in situ en camins rurals i vies verdes no es podrà iniciar mentre que la Direcció d’Obra no 
hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de prova, la qual 
haurà d'assenyalar, com a mínim: 

 La dosificació mínima de conglomerant referida al volum de sòl sec i, si s’escau, per metre quadrat (m2) de 
superfície, la qual no haurà de ser inferior a la mínima fixada a la Taula 1. 

 El contingut d'humitat, segons la UNE 103300, del sòl immediatament abans de la seva mescla amb el ciment, 
i el de la mescla en el moment de la seva compactació. 

 La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir allò fixat a la Taula 1. 
 L'índex CBR a set dies (7 d) o la resistència a compressió simple a la mateixa edat, segons el tipus de sòl 

estabilitzat, els valors del qual hauran de complir allò fixat a la Taula 1. 

 El termini de treballabilitat, el valor del qual haurà de complir allò indicat a la Taula 2. 
Si la marxa dels treballs ho aconsellés, la Direcció d’Obra podrà modificar la fórmula de treball, a la vista dels 
resultats obtinguts dels assajos, però respectant la dosificació mínima de ciment, el valor mínim de l'índex CBR o 
de la resistència a compressió simple, ambdós a set dies (7 d), i les altres especificacions fixades en aquest Article 
per a la unitat acabada. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una altra fórmula de treball, d'acord amb allò indicat en 
aquest apartat, cada vegada que variïn les característiques del sòl a estabilitzar, o d'algun dels components de 
l'estabilització, o si varien les condicions ambientals. 

La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl estabilitzat en el moment 
de la seva compactació, serà de dos punts (± 2 %) respecte a la humitat òptima definida en l'assaig Próctor 
modificat. 

2.4.5.4.3. Preparació de la superfície existent 
Si s’afegeix sòl d'aportació per a corregir les característiques de l'existent, s'hauran d’escampar abans d'iniciar la 
distribució de la calç o del ciment. 

Si el sòl que es va a estabilitzar és en la seva totalitat d'aportació, s'haurà de comprovar, abans d'estendre'l, que la 
superfície subjacent tingui la densitat exigida i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies establertes 
en aquest Plec. Si en aquesta superfície existissin irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, es 
corregiran d'acord amb les prescripcions de la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec. 

2.4.5.4.4. Distribució del ciment  
S’hauran de coordinar adequadament els avanços de l'equip de dosificació de conglomerant i del de disgregació i 
mescla, no permetent-se que hi hagi entre ambdós un desfasament superior a vint metres (20 m). L'estesa es 
detindrà quan la velocitat del vent fos excessiva, segons el parer de la Direcció d’Obra, quan superi els deu metres 
per segon (10 m/s), o quan l'emissió de pols afecti a zones poblades, ramaderes, o especialment sensibles.  

Només en zones de reduïda estesa, no accessibles als equips mecànics, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la 
distribució manual. Per a això, s'utilitzaran sacs de ciment que es col·locaran sobre el sòl formant una quadrícula 
de costats aproximadament iguals, corresponents a la dosificació aprovada. Un cop oberts els sacs, el seu 
contingut serà distribuït ràpida i uniformement mitjançant rastells manuals o rastres de pues remolcades. 

En la distribució del conglomerant es prendran les mesures adequades per al compliment de la legislació que, en 
matèria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de materials, estigués vigent. 

2.4.5.4.5. Execució de la mescla i afegit dels additius 
Immediatament després de la distribució del ciment s’haurà de procedir a la seva mescla amb el sòl, i la mescla 
d’aigua amb l’additiu . S'haurà d'obtenir una dispersió homogènia, que es reconeixerà per un color uniforme de la 
mescla i l'absència de grumolls. 

L'equip de disgregació i mescla haurà de comptar amb els dispositius necessaris per a assegurar una correcta 
dosificació de l’aigua amb l’additiu, un contrastat sistema de polvorització dins la cambra de mescla de la fresa, i un 
pastat homogeni en tota l'amplària i profunditat del tractament. Si es detectessin segregacions, partícules sense 
mesclar, o diferències de contingut de ciment o d'aigua en parts de la superfície estabilitzada, haurà de detenir-se 
el procés i realitzar les oportunes correccions fins a solucionar les deficiències. 

Quan s'estabilitzi el sòl existent en la traça, aquest haurà de disgregar-se en tota l'amplària de la capa a 
estabilitzar, i fins a la profunditat necessària per a arribar, un cop compactada, al gruix d'estabilització assenyalat 
als Plànols. El equip de mescla per fresat disposarà de sistemes de seccionament de l’amplada d’aplicació dels 
additius perquè li permeti solapar les passades sense duplicar les dosificacions. 

El sòl que es vagi a estabilitzar haurà de disgregar-se fins a aconseguir una eficàcia mínima del cent per cent 
(100%), referida al tamís 25 mm de la UNE-EN 933-2, i del vuitanta per cent (80%) en estabilitzacions per a vies 
verdes amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles i camins amb camions lleugers i maquinària agrícola i del 
seixanta per cent (60%) en estabilitzacions per a vies verdes, referida al tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2. 
L'eficàcia de disgregació es definirà per la relació entre la fracció garbellada en obra del material humit i la fracció 
garbellada en laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat, pel tamís al qual es refereix. 

El sòl disgregat no haurà de presentar en cap circumstància elements ni grumolls de grandària superior als vuitanta 
mil·límetres (80 mm). 

El material estabilitzat no podrà romandre més de mitja hora (1/2 h) sense que es procedeixi a l’inici de la 
compactació. 
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2.4.5.4.6. Compactació 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla haurà d'estar disgregada en tot el seu gruix i el seu grau d'humitat 
serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Próctor modificat, amb les toleràncies admeses a la Taula1. 

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb els resultats del tram de 
prova. Es compactarà en una sola capa i es continuarà fins a arribar a la densitat especificada a la Taula 1. 

El procés complet des de la mescla del ciment amb l'aigua fins a la finalització de la superfície haurà de realitzar-se 
dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 

La compactació es realitzarà de manera contínua i uniforme. Si el procés complet d'execució, inclosa la mescla, 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. Haurà de disposar-se en les vores una contenció lateral adequada, o un sobre 
ample que posteriorment s’eliminarà. Si la mescla es realitza amb dues màquines en paral·lel amb un lleuger 
desfasament, es compactaran les dues franges alhora. 

Els corrons hauran de dur la seva roda motriu del costat més proper a l'equip de mescla. Els canvis de direcció dels 
compactadors 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. 

2.4.5.4.7. Acabament de la superfície 
Un cop acabada la compactació no es permetrà el seu recreixement. No obstant això, sempre que estigui dintre del 
termini de treballabilitat de la mescla, es podrà fer un refinament amb motoanivelladora fins a aconseguir la rasant i 
secció definides en els Plànols del Projecte, amb les toleràncies establertes en aquest Article. A continuació es 
procedirà a eliminar de la superfície tot el material solt, per mitjà d’escombres mecàniques de pues no metàl·liques, 
i a la recompactació posterior de l'àrea corregida. 

Els materials procedents del refinament hauran de ser retirats a abocador segons el que es disposa en la legislació 
vigent sobre medi ambient. 

2.4.5.4.8. Curat i protecció superficial  
Dins les 24h següents si aplicarà un reg amb aigua si la insolació es important. 

En cas de pluges no es realitzarà el procediment. 

2.4.5.4.9. Tram de prova 
Abans d'iniciar-se l'estabilització in situ serà preceptiva la realització d'un tram de prova, que es realitzarà amb el 
gruix i la fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a 
l'execució de les obres, per a comprovar la fórmula de treball i el funcionament dels equips necessaris, 
especialment la forma d'actuació de l'equip de compactació. Així mateix, es verificarà, mitjançant presa de mostres, 
la conformitat del sòl estabilitzat amb les condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització, 
granulometria, contingut de calç o de ciment i altres requisits exigits. 

La Direcció d’Obra fixarà la longitud del tram de prova, que no podrà ser inferior a vint metres (20 m). La Direcció 
d’Obra determinarà si és acceptable la seva realització com part integrant de la unitat d'obra definitiva. 

A més, al començament de cada tram homogeni: 

 Es comprovarà la profunditat de l'estabilització. 
 S'ajustarà la velocitat d'avanç de l'equip per a obtenir la profunditat d'estabilització, la disgregació requerida i 

una mescla uniforme i homogènia. 
 Es comprovarà i ajustarà la fórmula de treball obtinguda per a aquest tram. 
Així mateix, durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la dosificació de conglomerant establerts en els Plecs 
de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Correlació, si s’escau, entre els mètodes de control de la densitat i la humitat in situ establerts en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 Es comprovarà en la mescla la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de l'aigua i, si 
s’escau, de les addicions. 

 S'establiran les relacions entre humitat i densitat aconseguida. 
 S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat aconseguida. 

 S'amidarà l’esponjament de la capa estabilitzada, per diferència dels gruixos abans de la disgregació i després 
de la compactació. 

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 l'execució de l'estabilització; en el 
segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, correcció parcial de la assajada, 
correccions en els sistemes de dosificació, etc.). 

 Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la seva forma 
específica d'actuació; en el segon, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar altres 
suplementaris. 

2.4.5.5. Especificacions de la unitat acabada 

2.4.5.5.1. Resistència, densitat i capacitat de suport 
La capacitat de suport o la resistència i la densitat del sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes hauran 
de complir allò especificat en la Taula 5201.1, segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui 
aconseguir. 

Addicionalment, el valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al valor especificat en la Taula 5201.3. La determinació haurà de 
portar-se a terme transcorreguts entre catorze dies (14 d) i vint-i-vuit dies (28 d) des de l'execució.  

Taula 3. Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus de sòl 
estabilitzat 
Tipus de sòl estabilitzat 
 

Vies verdes Vies verdes amb ús esporàdic de 
turismes i vehicles agrícoles 

Camins amb camions 
lleugers i maquinària 
agrícola 

EV2 (MPa) 250 300 350 

 

La Direcció d’Obra podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres procediments de 
control sempre que es disposi de correlacions fiables i contrastades entre els resultats d'ambdós assajos. 

2.4.5.5.2. Terminació, rasant, amplària i gruix 
La superfície de la capa estabilitzada acabada haurà de presentar un aspecte uniforme, exempt de segregacions i 
d'ondulacions i amb els pendents adequats. 

La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per sota d' ella, en més 
de trenta mil·límetres (20 mm). 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estabilitzada, que en cap cas haurà de ser inferior, ni 
superar en més de deu centímetres (10 cm), a l' establerta en els Plànols de seccions tipus. 

El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas 
contrari es procedirà segons l'apartat 5201.10.3. 

2.4.5.5.3. Limitacions de l’execució 
Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà l'execució de l'estabilització in situ: 

 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior als trenta-cinc graus Celsius 35º 
 Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a cinc graus Celsius  5º o existeixi previsió de gelades. La 

Direcció d’Obra podrà baixar aquest límit, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 
 Quan es prevegin o produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
En els casos en què l'estesa del ciment es realitzi en sec, la seva distribució haurà d'interrompre's quan la força del 
vent sigui excessiva, segons el parer d'aquella, tenint sempre en compte les mesures necessàries per al 
compliment de la legislació que, en matèria ambiental, de seguretat laboral i de transport i emmagatzematge de 
materials, estigués vigent. 
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2.4.5.6. Control de qualitat 

La Direcció d’Obra, fixarà, per a cada cas, el mètode de control, grandària del lot i el tipus i el nombre d'assajos a 
realitzar. També s'establiran els mètodes ràpids de control que es puguin 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 un 
assaig per cada hectòmetre (1/hm). 

2.4.5.6.1. Control d'execució 
Es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo amb el ciment, una al matí i una 
altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat natural, segons la UNE 103300. 

Es comprovarà l'eficàcia de disgregació passant la disgregadora sense mesclar amb el conglomerant de l'ordre de 
vint metres (10 m) una vegada al dia. Es considerarà que es mantenen els resultats d'eficàcia de disgregació 
mentre no canviï el tipus de sòl o el contingut d'humitat de forma significativa i es mantingui la velocitat d'avanç i la 
velocitat del rotor de l'equip de disgregació. La freqüència d'assaig podria ser disminuïda per la Direcció d’Obra si 
s'observa que l'eficàcia de disgregació és correcta i no canvia d'uns dies a uns altres. 

Es controlarà diàriament la dotació de ciment utilitzada mitjançant el pesatge de safates metàl·liques o altres 
dispositius similars col·locats sobre la superfície. 

Per cada lot dels definits en 512.9.2, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la 
amb el ciment i la mescla d’aigua amb l’additiu sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), segons 
la UNE 103502, o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305. En ambdós casos, les provetes es 
confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra. 

Per cada 10.000 metres quadrats (10.000 m2) de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes o una (1) 
vegada a la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Próctor modificat de la mescla, 
segons la UNE 103501. 

La Direcció d’Obra podrà reduir la freqüència d'assajos a la meitat (1/2) si considerés que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada (apartat 512.9.2) s'haguessin aprovat 
deu (10) lots consecutius. 

Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de set 
(7) per cada lot dels definits en 512.9.2. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de control, 
aquests hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els assajos de 
determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons 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 dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat es faran, com a mínim, una 
vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2). 

En cas que les densitats obtingudes fossin inferiors a les especificades es prosseguirà el procés de compactació 
fins a arribar als valors prescrits, el que només seria possible en el cas de les estabilitzacions amb ciment si 
s'estigués dintre del termini de treballabilitat. 

Durant l'execució de les obres es comprovarà amb la freqüència necessària, segons el parer de la Direcció d’Obra: 

 La temperatura i la humitat relativa de l'aire mitjançant un termohigrògraf registrador. 
 El gruix estabilitzat, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La humitat del sòl mitjançant un procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 
 La composició i forma d'actuació de l'equip utilitzat en l'execució de l'estabilització, verificant: 

o Que el nombre i el tipus dels equips siguin els aprovats. 
o Si escau, el funcionament dels dispositius de disgregació, humectació, neteja i protecció. 
o El llast i el pes total dels compactadores. 
o La pressió d'inflat en els compactadors de pneumàtics.  
o La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris. 
o El nombre de passades de cada equip, especialment dels compactadors. 

2.4.5.6.2. Control de recepció de la unitat acabada 
Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els quatre (4) 
criteris següents a la capa de sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes: 

 Cinc-cents metres (500 m) de via o camí. 
 Mil cinc-cents metres quadrats (1.500 m2) de via o camí. 
 La fracció construïda diàriament. 
 La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i procediment 

d'execució. 
S'assignaran a cada lot de recepció les provetes fabricades durant el control d'execució que li corresponguin. En 
els punts on es realitzi el control de la compactació, es determinarà el gruix de la capa de sòl estabilitzat in situ en 
camins rurals i vies verdes. 

Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del Projecte, a 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 l'amplària de la capa. 

2.4.5.7. Criteris d’acceptació o rebuig 

2.4.5.7.1. Densitat 
Per cada lot, la densitat mitjana obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en la Taula 1 i no més de dues 
(2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts percentuals a la densitat especificada. 

Els assajos de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a 
l'acceptació o el rebuig. 

En el cas que la densitat mitja obtinguda fora inferior al valor especificat en la Taula 1, es procedirà de la següent 
manera: 

 Si la densitat mitjana fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a cada tipus de 
material en la Taula 5201.1, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, 
amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si la densitat mitjana obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

2.4.5.7.2. Resistència 
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple no haurà de ser inferior al valor 
especificat en la Taula 1, i cap resultat individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent (20 %). 

En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la 
següent manera: 

 Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aixecarà la 
capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció 
d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat, s'aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

2.4.5.7.3. Gruix 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a 20 cm. No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot 
presentaran resultats que baixin d’allò especificat en un deu per cent (10%). 

En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:  

 Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa de sòl 
estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per 
compte del Contractista, al seu càrrec. 

 Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà admetre sempre que 
es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per compte del 
Contractista, al seu càrrec. 

No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 
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2.4.5.7.4. Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no excediran 
de les toleràncies especificades en l'apartat 5201.7.2, ni existiran zones que retinguin aigua. 

Quan la 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 necessari. 
Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, 
sempre que això no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols. 

2.4.5.8. Amidament i abonament 

Els sòls estabilitzats in situ en camins rurals s’amidaran per metres cúbics (m3) de material realment estabilitzat, 
mesurat sobre els Plànols de Projecte. 

No seran d'abonament els escreixos laterals. 

La partida inclou: 

 Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 del ciment II/A1 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 
GRANEL. 

 Mescla, totalment homogènia, de l’àrid existent amb 1 kg/m3 de barreja en pols que contingui: Silicat de Sodi 
42%+ Carbonat de Sodi 19% + Clorur de Potassi 30% +Sodi Tri-polifosfat 9%. 

 Afegit a la mecla de la humitat característica necessària d’acord amb els resultats previs de laboratori. 

 Tall de junt de dilatació, necessaris per a què s’aconsegeuxi la resistència a la compressió definida. 

 Aportació i retirada de l’equipament. 

 Aportació de l’àrid (terres procedents de préstecs interiors) 

 Subministre d’aigua 

 Formació i neteja de cunetes. 

2.4.6. Bases de formigó  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
 Muntatge d’encofrats i d’elements de guiat de les màquines  
 Col·locació del formigó  
 Execució de junts de formigonat  
 Protecció del formigó fresc i curat  
 Desmuntatge dels encofrats  

El formigó ha de complir els requisits del article 551 del PG3 

La superfície acabada ha d’estar reglejada.  

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.  

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes.  

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08  

Toleràncies d’execució:  

 Nivell:  - 10 mm / +0 mm 

El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  

S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  

Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s’ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques 
del lloc.  

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

 15 dies en temps calorós i sec  
 7 dies en temps humit  
La capa no s’ha de trepitjar durant les 72 h següents a la seva formació.  

2.4.6.1. Mesurament i abonament de les bases de formigó 

Per metres quadrats (m2) realment col·locats i compactats, mesurats sobre la projecció en planta teòrica, aplicant 
el preu de la partida del tipus de formigó i gruix corresponent, comprovats i acceptats per la DF.  

El preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra 
correctament acabada. 

L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament està inclòs en la unitat d’obra de la capa 
subjacent. 

No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

2.4.7. Bases asfàltiques  

2.4.7.1. Condicions mínimes d’acceptació  

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós.  

Els aglomerats asfàltics poden incloure, en la seva composició, PFU triturat (Pneumàtic Fora d’Ús), àrid siderúrgic i 
materials reciclats de fresat.  

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, 
de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres.  

2.4.7.2. Mesurament i abonament  

Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra, 
comprovades i acceptades per la DF.  

El preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.  

2.4.8. Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de mescla bituminosa en calent, paviments de mescal bituminosa en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de mescla bituminosa en calent. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

Els aglomerats asfàltics poden incloure, en la seva composició, PFU triturat (Pneumàtic Fora d’Ús), àrid siderúrgic i 
materials reciclats de fresat. 

2.4.8.1. Paviments asfàltics en calent  

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats 
(inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les partícules del 
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt 
superior a la d’ambient. 

La seva secció estarà composada pel número de capes indicades al Projecte Executiu. Cada capa ha de tenir el 
gruix i estar feta amb el tipus de mescla indicat al Projecte Executiu.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DF. 
 Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DF 
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 Comprovació de la superfície d’assentament 
 Extensió de la mescla 
 Compactació de la mescla 
 Execució de junts de construcció 
 Protecció del paviment acabat  
Condicions mínimes d’acceptació de les mescles 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

 Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
 Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 

 AC: Formigó asfàltic 
 D: Granulometria màxima del granulat 
 surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
 lligant: designació del lligant utilitzat 
 granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o 

grossa (G) 
 MAM:si la mescla es de mòdul alt 

Requisits dels materials constitutius: 

 Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
      B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
      BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
      Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
      BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
      BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 

En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la 
mescla d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l’especificat 
en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total 
de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb 
l’especificat en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 

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

La quantitat de filler afegit ha de ser la especificada 

En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt.  

La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de 
la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats 
de la mescla.  

Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques generals de la mescla:  

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

contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha 
d’expressar amb una aproximació del 0,1%.  

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

Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en 
mescles amb betum modificat o modificador: 

- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

- Granulometria:  S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 
del producte segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 

- Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir 
l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les 
taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
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 Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la 
taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 

 Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha 
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en 
la taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 

 Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
- Contingut de lligant:  >=3% 

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i 
mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 
de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors 
declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1. 

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

Les mescles han de complir les condicions per a ferms de carreteres contemplades en l’article 542 del PG 3 i de la 
ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la 
instrucció de carreteres, 

No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 

El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3. 

L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de 
ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 

Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de 
manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al 
obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l’article 215 del PG 3  

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats combinats, inclòs el 
pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 
mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’algun 
dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una 
aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

 Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
 Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
 Capa intermèdia, Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
 Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
 Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el factor  
x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del 
granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 

Contingut de forats:  Ha de complir l’establer en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents: 

 Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
 Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 

Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establer en les taules 542.14a o 
542.14b del PG 3. 

Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

 Capes base i intermèdia:  >= 80% 
 Capes de rodadura:  >= 80% 

Toleràncies: 

 Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
      Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
      Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
      Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
      Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
 Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3% 

Mescles bituminoses de mòdul alt 

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la 
massa total de la mescla. 

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació 
per a 1 milió de cicles)  

Subministrament 

La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l’adherència de la 
mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el camió només la toqui 
mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d’evitar el refredament. 

La mescla s’ha d’aplicar immediatament quan es rebi a l’obra. 

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus 
(> 180º). 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 542 i 
543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració dels pneumàtics usats sigui tècnica i 
econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran 
ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d’incorporació de la pols de cautxú procedent de PFU (pneumàtic fora de 
ús): 

VIA HUMIDA 

La pols de PFU s’incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de 
fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint un betum modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut de 
cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d’alta 
viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l’esmenta-la Ordre Circular 21/2007. 
Compliran amb les següents especificacions:  

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

Característica Norma de 
referencia Unitat BC 

35/50 BC 50/70 

Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 

Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 

Força ductilitat 
(5cm/min) 5ºC UNE EN 13589 

UNE EN 13703 
J/cm2 ≥0,5 

Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 
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Estabilitat a 
l’emmagatzemament 
(nomé exigible a lligants 
que no es fabriquin “in 
situ”) 

Diferència anell i bola 

UNE EN 13399 

ºC ≤10 

Diferència penetració 0,1 mm ≤8 ≤10 

Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 

Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 

Residu de l’assaig de pel·lícula fina i rotatòria UNE EN 12607-1  

Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 
màx +8 

min -5 
màx +10 

Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 

Característica Norma de 
referencia Unitat BMAVC-

1 
BMAVC-
2 

BMAVC-
3 

Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 
mm 15-30 35-50 55-70 

Punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC ≥75 ≥70 ≥70 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 

Força ductilitat 
(5cm/min) 

5ºC UNE EN 13589 
UNE EN 13703 J/cm2 

- ≥2 ≥3 

10ºc ≥2 - - 

Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 

Viscositat dinàmica 
135ºC 

UNE EN 13302 
mPa.s  ≤7500 ≤5000 

170ºC 0,1 
mm ≥2000 ≥1200 ≥800 

Recuperació estàtica 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 ≥20 ≥30 

Estabilitat a 
l’emmagatzemament 
(nomé exigible a lligants 
que no es fabriquin “in 
situ”) 

Diferència anell i 
bola 

UNE EN 13399 

ºC ≤5 

Diferència 
penetració 

0,1 
mm ≤20 

Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 
2592 ºC ≥235 

Residu de l’assaig de películka fina i rotatòria UNE EN 12607-
1  

Variació de massa UNE EN 12607-
1 % ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 
màx +10 

min -5 
màx +12

 

VIA SECA 

Consisteix a introduir la pols procedent de PFU directament a la pastadora de la central de fabricació de la mescla 
bituminosa, com si d’una pols mineral es tractés. 

En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de cautxú. 

En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes les mescles 
bituminoses en calent amb addició de cautxú.  

Condicions mínimes d’acceptació del paviment executat 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 

 Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
 Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 542.9.4 del PG-3  
ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 

En capes de rodadura: 

 Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de 
la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 

 Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en servei la 
capa) 

Toleràncies d’execució: 

 Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
 Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 
 Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
Condicions del procés d’execució 

S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra 
en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, la DF ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de 
la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa de la DF, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l’ombra 
sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. 
Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en 
funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 

La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida d’obra, d’acord amb 
les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l’indicat en les taules 
510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o 
d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’hauran d’eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions de la DF. 

S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden 
restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla. 

L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 
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L’estesa de la mescla s’ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’estudiar per a que hi hagi el menor nombre de 
junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o 
més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt 
longitudinal. 

L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal 
indicades al Projecte Executiu, amb les toleràncies indicades. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la 
mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per 
a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 

On resulti impossible, a judici de la DF, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de 
poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi 
d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant 
i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat per la DF en funció dels resultats del tram de prova; s’ha de 
fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es 
produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar 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 assoleixi la 
densitat especificada. 

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 tongada fins que l’augment de la viscositat del 
betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ha de continuar obligatòriament el 
procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, 
encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la mescla bituminosa 
es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm 
de l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l’estenedora; els seus canvis de direcció 
s’han de fer sobre la mescla que ja s’ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S’ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l’altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l’altra. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al mínim 
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant 
al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència 
segons l’article 531 del PG-3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i 
estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o 
be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i 
canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

Mesurament i amidament 

Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra, 
comprovades i acceptades per la DF.  

El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes 
les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.4.8.2. Capes de rodadura amb mescles bituminoses discontinues o drenants 

Són les que els seus materials son la combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua 
amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 

S’han considerat els tipus següents: 

 Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut 
molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S’han considerat per a l’ús en 
capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 

 Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos 
inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric 
de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

Condicions mínimes d’acceptació de les mescles 

Característiques generals 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 

Requisits dels materials constitutius: 

 Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
 B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
 BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
 BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
 BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
 El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els següents: 
 Mescles discontinues:  35/50 i 160/220 
 Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
 El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
 En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, 

d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l’especificat en 
l’apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

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

 La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 
 En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 
 La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima 

de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als 
granulats de la mescla. 

 Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 Característiques generals de la mescla: 
 Composició: La granulometria s’ha d’expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de 

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

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la  norma 
UNE-EN 13043. 

 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels valors màxim i mínim per 
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
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Els requisits de l’envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos 
opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es 
permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 

Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels següents: 

 Mescles discontinues: 
 Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
 Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
 Mescles drenants: 
 Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
 Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
 El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 

0,125 mm. 

La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’envoltant de granulometria, els límits globals de la 
qual s’especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants. 

 Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 
producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants. 

 Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
 El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment 

recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels granulats fins 
 Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 

categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la 
taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants 

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

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

 Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la 
taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 

Mescles discontinues 

El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 

 BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
 D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
 Classe: A, B, C o D 
 Lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 
13108-2. 

 Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2. 

 Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han 
d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de 
producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 

 Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
 Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
 Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
 En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures 

han d’estar declarades per el fabricant. 
MESCLES DRENANTS 

El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 

 PA: Mescla bituminosa drenant 
 D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
 Lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles 
amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 

 Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 
13108-7 

 Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a màxim el 
corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7 

 Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108-7 

 Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser el 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-
EN 13108-7. 

 Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han 
d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de 
producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 

 Grau 35/50, 40/60:  150 a 180ºC 
 Grau 50/70:  140 a 175ºC 
 Grau 70/100:  140 a 170ºC 
 Grau 100/150, 160/220:  130 a 160ºC 
 Grau 250/330:  120 a 150ºC 
 En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures 

han d’estar declarades per el fabricant. 

Les mescles hauran de complir les determinacions de les mescles per a ferms de carreteres contemplades en 
l’article 543 del PG 3: 

 Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
 Mescles drenants: PA 11, PA 16 

No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 

El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 

Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de 
manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al 
obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l’article 215 del PG 3. 

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats combinats, inclòs el 
pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8 mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; y 0,063 mm (UNE-
EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’algun dels 
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tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una 
aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

 BTM B:  >= 4,75% 
 BBTM A:  >= 5,20% 
 PA:  >= 4,30% 

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el factor  
x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del 
granulat sec, inclòs el pols mineral: 

 BBTM A:  1,2 – 1,6 
 BBTM B:  1,0 – 1,2 
 PA:  0,9 – 1,1 

Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 

 BBTM A:  >= 4% 
 BBTM B:  >= 12% 
 PA:  0,9:  >= 20% 

Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establer en 
les taula 543.12 del PG 3 

Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

 BBTM:  >= 90% 
 PA:  0,9:  >= 85% 

Pèrdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 

 En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 
 En la resta de casos:  <= 25% 

Toleràncies: 

 Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
 Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
 Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
 Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
 Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
 Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3% 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l’adherència de la 
mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el camió només la toqui 
mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 

La mescla s’ha d’aplicar immediatament. 

Condicions mínimes d’acceptació del paviment executat  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DF 
 Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DF 
 Comprovació de la superfície d’assentament 

 Extensió de la mescla 
 Compactació de la mescla 
 Execució de junts de construcció 
 Protecció del paviment acabat 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la 
densitat de referència. 

El percentatge de forats per a mescles BBTM B y PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior al percentatge de forats de referència 

L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 543.9.4 del PG-3  
ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la 
posada en servei de la capa: 

 Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
 Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa): 

 Mescles tipus BBTM B y PA: 60% 
 Mescles tipus BBTM A: 65% 

Toleràncies d’execució: 

 Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior a 98% de la 
densitat de referència 

 Percentatge de forats: 
 Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 
 Mescla tipus PA: ± 2% 
 Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 
 Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu 

defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 

 Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra 
en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, la DF ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de 
la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa de la DF, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l’ombra 
sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de 
pluja. 

La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida d’obra, d’acord amb 
les instruccions de la DF. 
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La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 
542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de 
complir l'especificat en l’article 531 del PG-3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s’hauran d’eliminar mitjançant fressat els excessos 
de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions de la DF. 

S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden 
restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla. 

L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 543.4.3 del PG-3. 

L’estesa de la mescla s’ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’estudiar per a que hi hagi el menor nombre de 
junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s’ha d’estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o 
més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt 
longitudinal. 

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de 
trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts 
han de coincidir amb un carener del paviment. 

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera que la 
superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que 
després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada al Projecte Executiu amb les toleràncies 
previstes. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la 
central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la 
mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per 
a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 

On resulti impossible, a judici de la DF, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s’ha de 
poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi 
d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant 
i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat per la DF en funció dels resultats del tram de prova; el 
nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura 
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de 
la mescla estesa; i s’ha de continuar 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 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 tongada fins que l’augment de la viscositat del 
betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ha de continuar obligatòriament el 
procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, 
encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la mescla bituminosa 
es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm 
de l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l’estenedora; els seus canvis de direcció 
s’han de fer sobre la mescla que ja s’ha compactat, i els seus canvis de sentit s’han de fer amb suavitat. S’ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l’altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l’altra. 

Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al mínim 
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant 
al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més de 5 m dels junts transversals de 
les franges d’estesa contigües. 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S’han 
d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra, 
comprovades i acceptades per la DF.  

El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes 
les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.4.9. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats 

2.4.9.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 

S’han considerat els regs següents: 

 Reg monocapa simple 
 Reg monocapa doble 

L’execució de la unitat d’Obra inclou les operacions següents: 

 En el reg monocapa simple: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Estesa del granulat 
- Piconatge del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 

 En el reg monocapa doble: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Primera estesa de granulat 
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 
- Segona estesa del granulat 
- Piconatge final del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, 
segons la norma NLT-175. 

2.4.9.2. Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s’han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum asfàltic. 

S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la què s’ha d’efectuar el tractament 
superficial. 

La superfície sobre la que s’ha d’aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria solta 
o que pugui ser perjudicial. La neteja s’ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 

S’han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d’evitar que es taquin amb lligant. 

L’aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s’ha d’evitar la duplicació de la dotació als 
junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L’estesa del granulat s’ha de fer de manera uniforme i de manera que s’eviti el contacte de les rodes de l’equip 
d’estesa amb el lligant sense cobrir. 
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En el cas què la DF ho consideri oportú, s’ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l’estesa del 
primer granulat. 

El piconatge del granulat s’ha d’executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al centre 
i solapant-se cada passada amb la anterior. 

El piconatge amb compactadores s’ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots els 
defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d’acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 minuts, 
quan el lligant sigui betum asfàltic fluïdificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a resistir 
l’acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la 
superfície abans de permetre la circulació. 

S’ha d’evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva 
terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la 
projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un 
escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament 
superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

2.4.9.3. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre perfil teòric, comprovats i acceptats per la DF.  

El preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, aplicació del reg, estesa de la sorra, compactació i tots 
els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

2.4.10. Mescles asfàltiques en fred 

2.4.10.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

La capa ha de tenir el pendent i les rasants especificats al Projecte Executiu o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 

En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l’assaig Marshall (NLT-159). 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i 
acabat que la resta de la capa. 

Toleràncies d’execució:  

 Nivell de les capes:  ± 15 mm  
 Planor de les capes:  ± 8 mm/3 m  
 Regularitat superficial de les capes: <= 10 dm2/hm  
 Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric  
 Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric  

2.4.10.2. Mesurament i abonament  

Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra, 
comprovades i acceptades per la DF.  

El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes 
les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.  

2.4.11. Paviments de formigó  
El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó, o formigó reciclat, en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de junts 
longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a la 
seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 
de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres. 

2.4.11.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de costat i 60 
cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents tipus (taula 550.2 
del PG-3):  

Tipus de formigó Resistència (MPa) 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

La Dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a 
quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estarà comprès entre dos i sis 
centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot el 
paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d’un 
granulat gruixut amb coeficient de poliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent (taula 550.1 del PG-3): 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres de 
fàbrica i estructures d’edificació. 

Els junts podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre junts serà inferior a vint vegades el 
gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar 
angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º).  

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb un junt. 

Si els junts són serrats s’executaran: 

 Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, assegurant que el 
cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de retracció a la superfície. 

 Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des de l’acabat el 
paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15ºC, els junts longitudinals 
s’executaran simultàniament amb els junts transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques 
del paviment (color, textura, resistència, condicions de curat, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat 
superficial, etc.). 

2.4.11.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric, comprovats i acceptats per la DF.  
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El preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del 
formigó, l’execució dels junts, curat, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabat de la unitat d’obra. 

2.4.12. Enderroc i reposició de paviments 
Enderroc de paviments i soleres, i posterior reconstrucció amb peces i materials del mateix tipus i acabat que els 
existents. 

ENDERROC 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst al Projecte Executiu.  

El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d’iniciar els treballs, on 
s’ha d’especificar, com a mínim: 

 Mètode d’enderroc i fases 
 Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’han de conservar 
 Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
 Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes d’enderroc 
 Cronograma dels treballs 
 Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l’entorn. 

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

REPOSICIÓ 

La reposició del paviment s’haurà de realitzar complint els criteris establerts en el PG3 i en la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de 
carreteres. 

La secció del paviment amb totes les capes de subbase i base ha de ser igual a la del paviment que es reposa. 

Cada una de les capes del paviment ha de complir les especificacions del seu apartat en aquest plec de 
condicions. 

Cal la autorització de la DF per a substituir alguna de les capes de la secció per una tècnica diferent de la existent 
abans del enderroc. 

2.4.13. Vorades 

2.4.13.1. Vorades de pedra natural 

S’han considerat dels materials següents: 

 Pedra natural de la zona (calcària) 
 Pedra de marès 
Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 

Característiques generals 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en el Projecte Executiu 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.  

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d’anar treballades en la meitat superior; la 
inferior ha d’anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

TOLERÀNCIES 

Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
Amplària: 
      Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
      Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
      Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
Alçària Classe 1 (marcat H1): 
      Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
      Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
      Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
Alçària Classe 2 (marcat H2): 
      Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
      Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
      Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
  Classe 1 (marcat D1): 
      Tallat:  ± 5 mm 
      Tall en brut:  ± 15 mm 
      Texturat:  ± 5 mm 
Classe 2 (marcat D2): 
      Tallat:  ± 2 mm 
      Tall en brut:  ± 15 mm 
      Texturat:  ± 5 mm 
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Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
Tall en brut: 
      Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
      Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
      Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
      Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
      Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
Texturat: 
      Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
      Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
      Perpendicularitat entre la cara superior  i les cares frontals, quan siguin rectangulars :  ± 7 mm 
      Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
      Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
Radi de curvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una vorada amb tall en brut 
o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat 
Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
 Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
 Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
 Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 

Pedra natural de la zona (calcària) o pedra de mares 

 Pes específic ≥ 2500 kg/m3 

2.4.13.1.1. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d’altres defectes. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

 Pendent transversal: ≥ 2% 
 Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions explícites de la D.F. 

Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

2.5. Xarxa de drenatge 

2.5.1. Drenatge soterrat 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats, als límits de 
calçades amb zones enjardinades i a zones destinades a la recollida i transport subsuperficial de les aigües. 

2.5.1.1. Condicions generals 
Llur execució inclou les operacions següents:  

 Execució del llit d’assentament de la canonada 
 Col·locació de la canonada 
 Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de PEAD, PP o PVC, donant preferència a aquells tubs que 
continguin materials reciclats. També són admissibles altres materials homologats a tal efecte. 

Els tub han de complir la norma UNE 53994:2000 EX. 

La DF podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats seran lliures 
de defectes, esquerdes i deformacions. 

Abans de col·locar-los s’ha de verificar que la seva resistència al aixafament es suficient per a resistir les càrregues 
que suportarà, i que el seu comportament davant d’atacs químics es adequat pel terreny i les aigües que ha de 
recollir. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en tot 
cas, les que assenyali la DF. S’ha de verificar que la seva capacitat de recollida d’aigua es correspon amb les 
previsions del projecte. 

La superfície interior serà llisa i no s’admetran efectes. 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat d’aquest plec per l’excavació de rases (02.01.02.4). 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la 
rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de 
gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni 
alterar llur posició. El material filtrant estarà envoltat amb un filtre geotèxtil. 

La DF podrà admetre material filtrant procedent de materials reciclats de RCD (Residus de la Construcció i 
Demolició), sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La fracció de la matxuca serà superior a 50 
mm (fracció gruixuda).  

El fabricant ha d’aportar la documentació necessària per garantir les característiques del material, tant dels tubs 
com dels accessoris, d’acord amb la norma de referència.  

En cas que la DF ho consideri adequat es realitzaran assaigs en els materials segons les condicions establertes en 
la normativa vigent. Si aquestes proves denuncien defectes, que, a judici de la DF, poguessin perjudicar el 
funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les 
seccions defectuoses.  

Plànols  

Qualsevol canvi que es produeixi en la fondària dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de la 
xarxa de drenatge, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents del Projecte de Liquidació. 

2.5.1.2. Mesurament i abonament  
Per metres lineals(m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. A l’import resultant està inclosa la 
preparació de l’assentament, canonades, geotèxtils de separació, material filtrant i compactació, així com qualsevol 
altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

2.5.2. Embornals, boneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricats de formigó. Els elements prefabricats 
preferentment inclouran àrids reciclats en la seva composició i hauran de complir  la normativa UNE i EN vigent. 
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S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de 
manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del bastiment de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil, d’acord amb la UNE-EN 124, classe C-250 si estan a la vorera i classe D-400 si 
estan a la calçada, separades mes de 50 cm de la vorera. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la DF, s’adequaran les parets dels embornals i 
pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i micro-mamífers) que s’hi hagués 
pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat de pedres), 
amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que permetin el 
pas de l’aigua però que no permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum inferior a 2,5 
cm sota la reixa de fosa. 

2.5.2.1. Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (u) realment construïdes, comprovades i acceptades per la DF. En 
aquesta unitat està inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el bastiment, si s’escau, 
l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria sota la de 
fosa i, finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per metres lineals (m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. 

El tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per metres 
lineals (m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. El preu inclourà el formigó de protecció. 

2.5.3. Conduccions de clavegueram 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

2.5.3.1. Característiques dels materials 

2.5.3.1.1. Tubs per a evacuació i sanejament soterrats sense pressió, de materials plàstics, de 
paret estructurada, amb la paret interior llisa i la exterior corrugada 
Els tubs seran conformes a les següents normes: 

 UNE-EN 13476-1 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos generales y características de funcionamiento”. 

 UNE-EN 13476-3 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: Especificaciones para tubos y accesorios con superficie interna 
lisa y superficie externa corrugada y el sistema, de tipo B” 

Poden estar fabricats amb poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U), polietilè (PE), polipropilè (PP). El material de 
fabricació pot ser material verge, o material no verge que compleixi els requisits dels annexes de la norma UNE-EN 
13476-3. En aquest darrer cas tindríem PP o PE reciclat. Cal donar preferència als tubs que incorporin en la seva 
composició PP o PE reciclat. 

El fabricant ha d’aportar la documentació necessària per garantir les característiques dels tubs i dels accessoris, 
d’acord amb els apartats 7, 8 i 9 de la norma UNE-EN 13476-3. Els valors indicats al marcatge dels tubs han de 
reflectir aquestes característiques. 

Els tubs i els accessoris han de ser compatibles, i han de garantir les propietats de la canonada d’acord amb els 
requisits del apartat 10, taula 17 de la norma UNE-EN 13476-3. 

Els tubs i accessoris han de portar marcada la següent informació: 

- Indicació de la norma: EN-13476-3 

- Sèrie diàmetre, diàmetre nominal/diàmetre interior mínim garantit real per: 

 - Sèrie DN/OD, intercanviable (DN XXX/ZZZ) 

 - Sèrie DN/ID, no intercanviable (OD XXX/ZZZ) 

 - Sèrie DN/ID (ID XXX/ZZZ) 

- Nom del fabricant, marca comercial 

- Classe de rigidesa (SN X) 

- Flexibilitat anular  

- Material (PVC-U / PP / PE) 

- Codi àrea aplicació (U / UD) 

- Informació del fabricant (ha de permetre identificar l’any i mes de fabricació i els lloc de fabricació) 

- Resistència al impacte -10º (si es procedent) 

- Resistència al impacte +23º (si es procedent) 

- Classe de tolerància estreta 

- Embocadura curta (si es procedent) 

La superfície interna del tub i els accessoris ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 

 Extrem esbocats amb junt d’elastòmer 
 Soldadura de cap per electrofusió 

Els junt d’estanqueïtat han de ser conformes amb les normes EN-681-1, EN-681-2 o EN-681-4, segons procedeixi. 

2.5.3.1.2. Tub de PVC de formació helicoïdal 
Tub rígid de PVC, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, per a l’execució d’obres de 
sanejament. 

La unió de la banda ha d’estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de ser de color 
uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 
estigui en servei. 

Estan regulats per les normes: 

 UNE-EN 13476-1 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos generales y características de funcionamiento”. 

 UNE-EN 13476-3 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 3: Especificaciones para tubos y accesorios con superficie interna 
lisa y superficie externa corrugada y el sistema, de tipo B” 

2.5.3.1.3. Tubs per a evacuació i sanejament soterrats sense pressió, de materials plàstics, de 
paret estructurada, amb les parets interior i exterior llises 
Els tubs seran conformes a les següents normes: 
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 UNE-EN 13476-1 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos generales y características de funcionamiento”. 

 UNE-EN 13476-2 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), 
polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 2: Especificaciones para tubos y accesorios con superficie interna y 
externa lisa y el sistema, de tipo A” 

Poden estar fabricats amb poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U), polietilè (PE) o polipropilè (PP).  El material 
de fabricació pot ser material verge, o material no verge que compleixi els requisits dels annexes de la norma UNE-
EN 13476-3. . En aquest darrer cas tindríem PP o PE reciclat. Cal donar preferència als tubs que incorporin en la 
seva composició PP o PE reciclat. 

El fabricant ha d’aportar la documentació necessària per garantir les característiques dels tubs i dels accessoris, 
d’acord amb els apartats 7, 8 i 9 de la norma UNE-EN 13476-2. Els valors indicats al marcatge dels tubs han de 
reflectir aquestes característiques. 

Els tubs i els accessoris han de ser compatibles, i han de garantir les propietats de la canonada d’acord amb els 
requisits del apartat 10, taula 17 de la norma UNE-EN 13476-2. 

Els tubs i accessoris han de portar marcada la següent informació: 

- Indicació de la norma: EN-13476-2 

- Sèrie diàmetre, diàmetre nominal/diàmetre interior mínim garantit real per: 

 - Sèrie DN/OD 

 - Sèrie DN/ID 

- Nom del fabricant, marca comercial 

- Classe de rigidesa (SN X) 

- Flexibilitat anular (RFXX) sis es procedent 

- Material (PVC-U / PP / PE) 

- Codi àrea aplicació (U / UD) 

- Informació del fabricant (ha de permetre identificar l’any i mes de fabricació i els lloc de fabricació) 

- Resistència al impacte -10º (si es procedent) 

- Resistència al impacte +23º (si es procedent) 

- Classe de tolerància estreta 

La superfície interna del tub i els accessoris ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 

 Extrem esbocats amb junt d’elastòmer 
 Soldadura de cap per electrofusió 

Els junts d’estanqueïtat han de ser conformes amb les normes EN-681-1, EN-681-2 o EN-681-4, segons 
procedeixi. 

2.5.3.1.4. Tubs per a evacuació i sanejament soterrats sense pressió, de PVC-U,  de paret 
senzilla, amb les parets interior i exterior llises 
Els tubs seran conformes a les següents normes: 

 UNE-EN 1401-1 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado 
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 

El material de fabricació pot ser material verge, o material no verge que compleixi els requisits dels annexes de la 
norma UNE-EN 1401-1. 

El fabricant ha d’aportar la documentació necessària per garantir les característiques dels tubs i dels accessoris, 
d’acord amb la norma UNE-EN 1401-1. Els valors indicats al marcatge dels tubs han de reflectir aquestes 
característiques. 

Els tubs i els accessoris han de ser compatibles, i han de garantir les propietats de la canonada d’acord amb la 
norma UNE-EN 1401-1. 

Els tubs i accessoris han de portar marcada la següent informació: 

- Indicació de la norma: EN-1401-1 

- Nom del fabricant, marca comercial 

- Sèrie diàmetre 

- Classe de rigidesa (SN X) 

- Material (PVC-U / PP / PE) 

- Codi àrea aplicació (U / UD) 

- Informació del fabricant (ha de permetre identificar l’any i mes de fabricació i els lloc de fabricació) 

La superfície interna del tub i els accessoris ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 

 Extrem esbocats amb junt d’elastòmer 
 Extrem esbocats amb junt encolat 

Els junts d’estanqueïtat han de ser conformes amb les normes EN-681-1, EN-681-2 o EN-681-4, segons 
procedeixi. 

2.5.3.2. Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

 Subministrament del tub 
 Preparació de l’assentament, amb sorra o formigó. Ambdós preferentment estaran constituïts per material 

reciclat procedent de RCD, ja sigui totalment (les sorres) o parcialment (el formigó) 
 Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. 

El rejuntat serà interior i exterior. 
 Execució del junt segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior és de 

formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 

La xarxa de sanejament s’ha de fer seguint el traçat, els pendents i amb el tipus de tubs i proteccions indicats al 
projecte, amb les correccions que indiqui expressament la direcció d’obra. 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, junts, colzes, etc. S’han de preveure els 
desguassos de les rases, per tal d’evitar treballar amb aigua dins les rases. 

Si al projecte es fixa a una solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs 
en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kp/cm2. En 
altre cas el llit serà de sorra. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs, 
començant sempre per les parts mes baixes del tram, i treballant en sentit ascendent. Una vegada executats els 
junts, caldrà l’aprovació expressa de la direcció d’obra per fer el reblert de la rasa. 

Si els tubs són de formigó i la partida indica que el reblert de formigó es fins a l’eix del tub, aniran recoberts amb 
formigó fins al diàmetre horitzontal del tub i recoberts de sorra per sobre de la generatriu superior (mínim 10 cm). 

Si la partida indica que han d’anar recoberts de formigó, aquest recobriment arribarà com a mínim fins a 10 cm per 
sobre de la generatriu superior del tub. 
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Els tubs de materials plàstics , PVC, PEAD, PP o PRFV, en cas de que la partida d’obra indiqui que s’han de 
formigonar, caldrà fer en primer lloc la solera, de 10 cm de gruix mínim, encastant unes anelles amb barres 
corrugades, que serviran per a lligar els tubs abans del formigonat i evitar que es desplacin en aquest procés. El 
recobriment arribarà 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub.  

Si el reblert i l’assentament es amb sorra, aquesta a de cobrir el tub com a mínim 30 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub. 

Els reblerts amb sorra s’han de fer de manera simètrica a banda i banda del tub, en gruixos de no mes de 15 cm, 
compactats al 98%PM. Cal assegurar-se que la zona inferior de les unions dels tubs quedi reblerta i compactada, 
per tal que el tub estigui assentat en tota la seva llargària. 

En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 
20. 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

Els tubs de connexió de les parcel·les seran de Ø 20 cm mínim per a residuals i de Ø 25 cm mínim per a pluvials, 
amb un pendent de 0,5 % mínim. Entraran dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà 
en aquest extrem amb tapa fixa. 

Les connexions parcel·làries es distingiran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i amb fites a 
base de tub de Ø 20, que aniran reblertes de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es 
col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió. 

El fabricant ha d’aportar la documentació necessària per garantir les característiques del material, tant dels tubs 
com dels accessoris, d’acord amb la norma de referència.  

En cas que la DF ho consideri adequat es realitzaran assaigs en els materials segons les condicions establertes en 
la normativa vigent. 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com d’inspecció 
de la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, abans de la col·locació de la capa de base i amb 
els embornals i les vorades col·locades. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra 
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, 
a càrrec seu, les seccions defectuoses. 

2.5.3.3. Mesurament i abonament 

Per metres lineals (m) realment instal·lats comprovats i acceptats per la DF entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 

El preu inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin efectuat, l’execució dels junts, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades, la solera, el material d’assentament i 
recobriment (sorra o formigó) i les armadures de reforç. 

2.6. Obres de formigó i elements de contenció 

2.6.1. Formigons en massa i armats 

2.6.1.1. Condicions del formigó 

El formigó, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), ha d’estar elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 697/1995 
de 28 d’abril. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord amb les 
prescripcions de la EHE-08, en la qual es permet utilitzar entre un 20 i un 30% d’àrid reciclat en la composició del 
formigó i mes concretament les fraccions de grava i gravilla i admet presència de ceràmics. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

 Consistència 
 Grandària màxima del granulat 

 Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
 Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
 Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
 La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 

 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat, HMR formigó 
en massa amb 20% d’àrids reciclats 

 R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
 C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
 TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
 A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans del començament del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s’utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de 
ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de 
la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència Standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a t dies 
d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

 fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
 ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
On fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies 

 ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó 
 t: edat del formigó en dies 
 s: coeficient en funció del tipus de ciment 
s = 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R) 

s = 0,25 per a ciments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) 

s = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25) 
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Valor mínim de la resistència: 

 Formigons en massa >= 20 N/mm2 
 Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 

 Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  

 Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

 Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 

 Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
 Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de 

mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

 Formigons en massa (HM):  
      2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
      2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
 Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

 Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
 Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
 Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
 A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe 
d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

 Formigó en massa:  <= 0,65  
 Formigó armat:  <= 0,65  
 Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 

 Consistència seca:  0 - 2 cm 
 Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
 Consistència tova:  6 - 9 cm 
 Consistència fluida:  10-15 cm 
 Consistència líquida:  16-20 cm 
(La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant) 

 

El ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 

 Pretesat:  <= 0,2% pes de ciment 
 Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
 En massa amb armadura de fisuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 

 Si l’aigua és Standard: < 175 Kg/m3. 
 Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 
Toleràncies: 

 Assentament en el con d’Abrams: 
     Consistència seca:  Nul 
     Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     Consistència fluida:  ± 2 cm 
     Consistència líquida:  ± 2 cm 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l’adormiment. 

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

2.6.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i 
pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a compressió del 
formigó fabricat que determina l’EHE-08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida 
en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document 
d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar 
els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en 
els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 

Per al començament del formigonat serà preceptiva l’aprovació per DF de la col·locació i fixació de l’armadura, dels 
separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense autorització. El 
contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser 
realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de 
l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la DF. 

En el pla es farà constar: 

 Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat 
 Forma de tractament dels junts de formigonat 
Per a cada unitat es farà constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 
 Característiques del mitjans mecànics 
 Personal 
 Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
 Seqüència d’ompliment dels motlles 
 Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d’altres) 
 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
 Sistema de curat de formigó 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que 
tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE-08, i a més a més les 
següents: 

 Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
vibrador d’agulla s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es farà un vibratge 
mes intens en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o cocons, i en el 
formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. 
La punta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’ultima passada s’haurà 
de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 

 No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuir aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport 
i posada en obra del formigó sense la presència de la DF S’evitarà que el doll de formigó no es projecti 
directament sobre armadures o encofrat. 
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 No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza la DF, el qual adoptarà les mesures adequades. 

 Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o 

la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel reg no serà inferior en més de vint (20) graus Cº a la del formigó. També 
es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra. 

 Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

 Els paraments han de quedar llisos, amb la forma prevista al projecte i bon aspecte. Mentre la DF no indiqui 
una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada amb una regla de 2 m, serà de 5 mm en superfícies 
vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes superficials podran ser reparats amb morters especials. 
En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar 
sense que siguin examinats per la DF, la qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir 
parcialment o totalment l’element en qüestió. 

 En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de que les armadures quedin perfectament envoltades i 
es mantinguin els recobriments previstos, tot i vibrant enèrgicament el formigó després del seu abocament, 
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en 
lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de 
l’element que es formigoni o la compresa entre els junts de dilatació. 

 A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que 
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de 
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues 
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 

2.6.1.3. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols, comprovats i 
acceptats per la DF. Al preu s’inclou el següent: 

 L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a fabricació i 
posada en obra 

 La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
 L’execució i tractaments dels junts 
 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
 L’acabat i la realització de la textura superficial 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

2.6.2. Encofrats 

2.6.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 
pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. Caldrà 
complir la normativa vigent, tenint present les condicions establertes en l’article 68.3 de la EHE-08 i la NTE.EME 
sobre encofrats.  

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació i 
compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que 
hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paraments de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. 
Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, 
seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a 
instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i sostres es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada desencofrada i 
carregada la peça de formigó aquesta conservi la contrafletxa en la magnitud que determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra.  

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul del projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de 
desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat 
per la DF.  

2.6.2.2. Mesurament i abonament  

Per metres quadrats (m2) de superfície que es trobi en contacte amb el formigó, comprovats i acceptats per la DF.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d’acord amb els 
criteris següents: 

 Forats d’1,00 m2, com a màxim No es dedueixen  
 Forats de més d’1,00 m2 Es dedueix el 100%  
S’inclou dins d’aquests criteris l’excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.  

2.6.3. Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 

2.6.3.1. Barres corrugades 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

Les barres o rotllos d’acer corrugat han de ser de tipus soldable, i han de ser conformes a les prescripcions de la 
norma UNE-EN 10080. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE-08 i la UNE 
36831. 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s’han d’adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

 

S’admeten diàmetres de doblegament inferiors en cèrcols o estreps amb diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir: 

 No han d’aparèixer principis de fisuració. 
 Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

 

Pàgina 52                                          Document III. Plec de Condicions Tècniques 

En cap cas han d’aparèixer principis de fisuració. 

S’han d’aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36831. 

En cas de desdoblegament d’armadures en calent, s’han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s’han d’adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s’han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d’una peça. 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE-08 i la UNE 
36831. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d’altres substàncies que puguin 
perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 

La secció equivalent de les barres de l’armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s’especifiquen a la DT, i 
en el seu defecte les que indiqui la DF. 

2.6.3.1.1. Condicions d’execució 
No hi ha d’haver més empalmaments dels que autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d’empalmament es requerirà disposar d’assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s’uneixen i que el 
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm per a càrregues de servei. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l’elaboració de la ferralla sempre que es faci d’acord amb els procediments 
establerts a la UNE 36-832, l’acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s’admet 
soldadura en obra en els casos autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l’armadura. 

Els empalmaments per solapament s’han de fer col·locant les barres de costat amb una separació entre elles de 
menys de 4 diàmetres. Si les barres treballen a tracció, la separació entre barres serà menor al indicat a l’article 
69.4.1 de la EHE-08. 

La llargària de solapament ha de complir el que estableix l’article 69.5.2 de la EHE-08: 

L’empalmament per soldadura s’ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Els empalmaments amb dispositius mecànics es poden fer seguint les indicacions del article 69.5.2.6 de la EHE-08, 
sempre que estiguin indicats al projecte i es segueixin les instruccions del fabricant del mecanisme. 

La forma, disposició i llargària d’ancoratge de les barres ha de complir el que indica l’article 69.5.1 de la EHE-08 

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l’abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d’anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple. No es permet fer punts de 
soldadura quan les armadures estiguin dintre dels motllos o encofrats.. 

Les armadures d’espera han d’estar subjectades a l’engraellat dels fonaments. 

Per garantir els recobriments de les armadures cal disposar d’elements separadors, a distàncies que no superin les 
indicades ala taula 69.8.2 de la EHE-08. 

La D.F. ha d’aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 36-831. 

Distància lliure entre barres d’armadures principals   

 ≥ 20 mm 
 ≥ D de la barra mes gran 
 ≥ 1,25 granulat màxim 

 Toleràncies d’execució: 
 Cal complir les indicacions del article 5.1.1 de l’annex 11 de la EHE-08 

2.6.3.2. Malles electrosoldades 

2.6.3.2.1. Definició de les característiques dels elements 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, 
elaborats a l’obra. 

Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE-EN 10080, i han de complir les especificacions dels articles 
33.2.1 i 33.2.2 de la EHE-08. 

2.6.3.2.2. Condicions d’execució 
Les condicions per a doblegar malles electrosoldades son les mateixes que per a les barres simples, amb les 
restriccions següents: 

 Distància del punt de doblec a un nus >= 4 diàmetres 
(Si no es compleix aquesta condició, el diàmetre de curvatura >= 20 * diàmetre armadura) 

Els empalmaments de malles, fets per solapament, s’han de fer segons les indicacions del article 69.5.2.4 de la 
EHE-08. 

La forma, disposició i llargària d’ancoratge de les malles ha de complir el que indica l’article 69.5.1 de la EHE-08 

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l’abocada i la compactació del formigó. 

Per garantir els recobriments de les armadures cal disposar d’elements separadors, a distàncies que no superin les 
indicades ala taula 69.8.2 de la EHE-08. 

 Toleràncies d’execució: 
 Cal complir les indicacions del article 5.1.1 de l’annex 11 de la EHE-08 

2.6.3.3. Mesurament i abonament 

Barres corrugades 

Per quilos (kg) de pes, comprovats i acceptats per la DF, d’acord amb els criteris següents: 

 El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. 
Inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 

Malla electrosoldada 

Per metres quadrats (m2) ,de superfície, comprovats i acceptats per la DF 

Inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

2.6.4. Micropilons 

2.6.4.1. Definició 

Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema mecànic 
desplaçable per l'interior d'una entubació recuperable. 

S'han considerat els armat amb tub d'acer de 127 mm de diàmetre exterior i 9 mm de gruix de paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Perforació 

- Col·locació de l'armadura 

- Injecció de morter de ciment 
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Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llargària de la perforació requereix utilitzar mètodes 
especials per la duresa dels materials atravessats (roca i/o formigó). 

2.6.4.2. Condicions generals 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la DT. 

La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT. 

La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. 

La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta qualitat. 

No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió de 
l'armadura. 

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components 
de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 

L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. 

El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT. 

Proporció beurada de ciment/aigua: >= 2 

Encastament en les sorres consolidades: >= 4 m 

Pressió final d'injecció: >= 2 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig dels eixos: 

- Sobre paraments de formigó: ± 5 cm 

- Superfícies d'excavació o rebliment: ± 10 cm 

- Terreny natural sense excavar: ± 15 cm 

- Inclinació: 6% de la llargària del piló 

- Profunditat: - 0 cm 

2.6.4.3. Condicions d’execució 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades: 

- La granulometria dels àrids. 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- Característiques d'estabilitat. 

- El temps de mescla i amassat. 

L'execució del micropilot consta de tres fases: 

- Perforació 

- Preparació i col·locació de tubs 

- Injecció de la beurada 

El formigonament s'ha de fer en tres fases: 

- Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny 

- Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d'injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a 
formar el bulb de repartiment de càrregues a la punta del piló 

- Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior del tub 

Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina. 

La beurada no ha de tenir grumolls ni bombolles d'aire. Per a evitar-ho s'han d'intercalar filtres depuradors entre la 
mescladora i la bomba d'injecció. 

L'amasada s'ha de fer mecànicament. 

Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix. 

Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. 

La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. 

Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 

Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents: 

- Data d'execució 

- Diàmetre 

- Fondària assolida 

- Volum de beurada realment utilitzada 

- Armadures utilitzades 

- Estrats del terreny atrevessats 

- Fondària de l'encastament per punta, si correspon 

2.6.4.4. Unitat i criteri d’amidament 

m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament 
per la DF. 

El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions. 

2.6.4.5. Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 

OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat 
d'additiu. 

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar: 

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 
1015-11. 

- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons. 

Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada. 

- Durant el procés d'execució s'han de realitzar, cada dia, els següents controls: 

- Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l'inici de la injecció. 

- Control del procés d'injecció. 

- Control temperatura ambient màxima i mínima, els dies que es faci injecció, i en les 48 hores successives, 
especialment en temps fred. 

OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS: 

- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons. 

- Inspecció visual de l'estat dels tubs abans de la injecció 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. BEURADA: 

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment si no es compleixen les especificacions indicades. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS: 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades abans de la injecció del micropiló. 

 

2.6.5. Gabions i esculleres 

2.6.5.1. Gabions 

2.6.5.2. Condicions d’execució 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d’acer galvanitzat en calent, reblertes 
amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l’obra, o d’aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d’altres deformacions. 

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 

Les arestes han d’estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. 

Ha d’estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 

Si està col·locat a sobre d’un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.   

Han de resistir l’acció de l’aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques. 

Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149): < 50% 

Capacitat d’absorció d’aigua (en pes): <= 2% 

Toleràncies d’execució: 

- Llargària: ± 3% 

- Amplària: ± 3% 

- Alçària: ± 5% 

Les característiques dels gabions hauran de complir les condicions establertes a l’article 659 del PG3.  

2.6.5.3. Esculleres 

Formació d’estructures de pedra o blocs de formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular, per tal 
d’estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 

En el cas dels blocs de formigó, tindran preferència aquells fabricats amb àrids reciclats. 

Condicions d’execució 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig de l’escullera 
 Preparació de la base 
 Subministrament i col·locació de les pedres 
 Retirada de runa i material sobrant 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Els blocs han d’estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 

Toleràncies d’execució: 

 Llargària: ± 3% 
 Amplària: ± 3% 
 Planor: -120 mm, + 300 mm 
 Alçària: ± 5% 
Abans de començar la col·locació ha d’estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT 

Cada bloc ha d’estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d’altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s’ha d’enrasar, massissant-ne 
els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 

Les característiques de l’escullera haurà de complir les condicions establertes en l’article 658 del PG3.  

2.6.5.4. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum comprovats i acceptats per la DF. 

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 

2.6.6. Murs de contenció per gravetat, de blocs de morter o formigó 
Murs fets amb peces de morter, foradades, o de formigó, massisses, amb o sense reforços de geoxarxes 
ancorades al terreny del reblert posterior del mur, formen un mur de contenció que actua per gravetat.  . 

2.6.6.1. Murs de peces de morter i geoxarxes 

Mur de contenció construït mitjançant peces de morter de ciment amb una cara frontal vista i un reblert format 
capes de terra amb elements de reforç (geoxarxes). 

Les peces de morter van unides entre sí sense morter gràcies a la geometria de la peça que configura plans 
inclinats de línies horitzontals.  

Es poden construir murs amb curvatures obertes i tancades. Una única peça permet dos inclinacions, 10º i 15º. El 
radi mínim en la part superior del mur serà de 1,2 m. 

El mur ha de tenir la forma, alçada i disposició d’armadures indicades a la DT. Ha de ser estable, i les seves 
deformacions no han de provocar danys a les estructures que suporti. 

La primera filada de peces s’ha de recolzar sobre un fonament de formigó. Cal preveure els sistemes de recollida i 
eliminació d’aigua de la part posterior del mur, amb tubs de drenatge, protegits amb un geotèxtil. 

Les peces s’han de col·locar encaixades entre elles amb les pestanyes del bloc. No pot haver cap peça trencada al 
mur. La cara vista no ha de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments etc. 

S’ha de pujar el mur per filades horitzontals senceres. Els blocs s’han d’omplir amb grava. La part posterior del mur 
s’ha d’omplir amb grava els 30 cm que toquen a la cara del mur i amb terres la resta. 

Cada dues filades s’ha de reblir i compactar la part posterior del mur, i s’ha de col·locar la geoxarxa, amb la 
llargària indicada a la DT. 

El coronament del mur ha d’estar fet amb una peça cega. 

2.6.6.1.1. Mesurament i abonament 
Per metres quadrats (m2) de superfície amidada per la cara exterior del mur segons comprovats i acceptats per la 
DF. 

Inclou el subministrament i muntatge de totes les peces, incloses les especials per remat, cantonades, etc, el 
reblert dels blocs, i els primers 30 cm amb grava, el reblert i compactació de la part posterior del mur amb terres de 
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l’obra, el subministrament i col·locació de les geoxarxes, i el subministrament i col·locació dels tubs de drenatge i 
els geotèxtils de protecció. 

2.6.6.2. Murs de blocs de formigó 

Mur de gravetat consistent en la col·locació de peces prefabricades de formigó amb el 100% d’àrids reciclats 
procedent de formigó i maçoneria, de 1000 i 2150 kg de pes, amb ganxos en dos laterals de la peça, amb una 
modulació bàsica 2000x1000x50 mm, i peces complementàries com mitja peça, cantonera i per desguàs. 

Les peces han de tenir una cara vista, amb la textura i color indicats a la DT, i un disseny que permeti l’encaix entre 
les diferents peces. 

Abans de col·locar les peces caldrà preparar la base per tal que tingui estabilitat i nivells adequats. Si les peces es 
col·loquen directament sobre el terreny, aquest ha de tenir una compactació del 98% PM. 

La primera filera de peces s’ha d’encastar fins a ¾ a ½ de seu gruix al terreny per millorar les condicions 
d’estabilitat del mur (mínim de 37,5 cm). En el cas de que el recolzament es faci directament sobre solera de 
formigó s’ha de fixar mecànicament les peces a la solera. 

Cal preveure els sistemes de recollida i eliminació d’aigua de la part posterior del mur, amb tubs de drenatge, 
protegits amb un geotèxtil. 

El mur ha de tenir la forma, alçada i disposició d’armadures indicades a la DT. Ha de ser estable, i les seves 
deformacions no han de provocar danys a les estructures que suporti. 

Les peces s’han de col·locar per filades senceres, a trencajunts. 

Cada dues filades s’ha de reblir i compactar la part posterior del mur. 

2.6.6.2.1. Mesurament i abonament 
Per metres quadrats (m2) de superfície amidada per la cara exterior del mur, comprovats i acceptats per la DF.  

Inclou el subministrament i muntatge de totes les peces, incloses les especials per remat, cantonades, etc, el 
reblert i compactació de la part posterior del mur amb terres de l’obra, el subministrament i col·locació de les 
geoxarxes, i el subministrament i col·locació dels tubs de drenatge i els geotèxtils de protecció. 

2.7. Estructures metàl·liques 

2.7.1. Acer estructural 

2.7.1.1. Definició 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bigues i encavallades metàl·liques 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 
10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de 
la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 
dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del 
formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades 
especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de 
qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
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- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de 
l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i 
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

- Posició dels forats: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha 
de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.7.1.2. Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF 
abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant 
que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra 
i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en 
tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura 
ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua 
de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees 
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-
3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-
ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 
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Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 
peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 
particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i 
el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a 
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant 
pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després 
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces 
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-
1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de 
la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. 
No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

2.7.1.3. Unitat i criteri d’amidament 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

2.7.1.4. Normativa de compliment obligatori 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 

2.7.1.5. Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, 
tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
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- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part 
del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, 
i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a 
mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la 
DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i 
no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, 
es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud 
de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan 
aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 
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La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats. 

2.7.2. Paviments d’entramat metàl·lic 

2.7.2.1. Definició 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m 

- Ressalts entre peces: < 2 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui 
osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 

- De 15 mm, com a màxim: ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm: ± 3,0 mm 

2.7.2.2. Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces 
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-
1. 
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La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de 
la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. 
No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

2.7.2.3. Unitat i criteri d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

2.7.3. Elements de suport de neoprè sense armar 

2.7.3.1. Definició 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre dues 
bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

Base d'anivellament: 

- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 

- Neteja de les bases de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon 
funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm: >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta: ± 1 mm 

- Replanteig de cotes: ± 10 mm 

RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases 
d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues 
verticals idèntiques. 

Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte 
amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de 
suportar. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos: ± 5 mm 

- Llargària: ± 5% 

- Amplària: ± 5% 

- Gruix: ± 1 mm 

BASE D'ANIVELLAMENT: 

Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser planes i 
horitzontals. 

No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament. 

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la inspecció i la 
sustitució de l'aparell, si és el cas. 

Distància entre les dues superfícies a recolzar: >= 15 cm 

Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recolzar: >= 10 cm 

Alçària de la base inferior: >= 5 cm 

Alçària de la base superior: >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 1 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

2.7.3.2. Unitat i criteri d’amidament 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 

2.7.3.3. Normativa de compliment obligatori 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 

2.7.3.4. Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas). 

- Replanteig dels punts de recolzament. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació. 

- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 
ESTRUCTURES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes 
que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 
ESTRUCTURES: 

Per a cada base executada: 

- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

- Control dimensional en planta i alçat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 
ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les causes 
que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 

 

2.8. Plantacions i sembres 

2.8.1. Esbrossada selectiva i neteja del bosc 

2.8.1.1. Definició 

La unitat d’obra inclou les següents operacions: 

- Aclarida selectiva de millora de l’arbrat, fins densitats de 150-1500 peus/ha, respectant individus amb 
majors perspectives de creixement, tallant aquells de diàmetre normal inferior a 10-15 cm, arbres torts, 

mal formats, malalts i amb menors perspectives de desenvolupament, tot segons criteri de Direcció 
Facultativa. 

- Estassada selectiva de l’estrat arbustiu, respectant individus/masses segons criteri de la DF. 
- Esporga fins a 3,5 m d’alçada en coníferes i fins a 2 m d’alçada en frondoses. 
- Retirada i transport fins al mercat de fusta o altre destí acceptat per la Direcció Facultativa d’arbres morts i 

d’arbres talats en l’aclarida 
- Triturat de les restes d’estassada, dels escapçaments i d’esporga mitjançant desbrossadora de martells, 

tractor de cadenes o màquina trituradora de restes vegetals  i estesa de restes triturades. 

2.8.1.2. Condicions generals 

El bosc s’ha de netejar en el 100% de la superfície indicada per la DF. 

No han de restar branques tallades, restes vegetals, troncs tallats, brossa o escombraries a la zona netejada. 

Els troncs no aprofitables per al mercat de fusta i les branques gruixudes que no es puguin triturar, s’han de 
transportar a un centre autoritzat per a la seva correcta gestió d’acord a la normativa vigent en matèria de residus.. 

La brossa i les escombraries s’han de portat a un centre autoritzat per a la seva correcta gestió d’acord a la 
normativa vigent en matèria de residus. 

Les restes triturades s’han d’escampar uniformement per la superfície del bosc, sense crear amuntegaments. 

Esporga 

S’ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 

La poda de formació ha d’aconseguir mantenir el sentit de creixement de l’arbre, quan aquesta es jove, eliminant, 
per això les branques que tinguin un sentit de creixement predominant, diferent al que interessa. 

La poda d’aclarida es l’eliminació selectiva de branques per tal de reduir la densitat de la capçada, augmentant la 
penetració de llum i aire a d’interior potenciant el desenvolupament de brotades internes i aconseguint que l’arbre, 
ofereixi menys resistència al vent. 

La poda s’ha de realitzar a l’alçària i amb la forma més adient al tipus d’espècie vegetal i la seva ubicació, d’acord 
amb les directrius de la DF. 

El tall s’ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de l’arbre, en quant al creixement i 
al tancament de la ferida. 

Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 

El tall de branques laterals no ha de malmetre els límits externs del coll de la branca (regruix que es forma al 
voltant d’una branca en la zona d’inserció a la branca principal) i ha de deixar intacte l’àrea de contacte entre la 
fusta de la branca i la del tronc o branca principal (arruga de l’escorça). 

El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar 
l’estancament de l’aigua. 

Cal procurar que l’alçada resultant de l’esporga de l’arbrat no superi els 2/3 de l’alçada total de l’arbre. 

2.8.1.3. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar la feina s’han de marcar els arbres i les masses vegetals d’arbusts o planes que cal conservar, 
i la direcció facultativa ha d’aprovar la tria. 

Selecció 

En primer lloc cal eliminar els arbusts i plantes petites que no estiguin seleccionats per conservar. A continuació es 
talaran els arbres no seleccionats. 

En fer la tala cal treballar amb cura per tal que en caure, les branques no facin malbé els arbres que cal conservar. 

Si es produeixen forats o reguerols en extreure arbres o arbusts, cal tapar-los amb terra de la zona. 

Esporga 

Dels arbres que es conservin s’han d’eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la 
forma i el volum desitjat. 

La poda d’arbusts pot realitzar-se en qualsevol època de l’any però no ha de coincidir amb els dies de màxim fred, 
amb risc de gelades o de màxima calor. 
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S’ha de realitzar a l’època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o 
risc de gelades. 

La poda s’ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a 
reduir progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el tronc. 

Els talls s’han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s’ha d’acabar dalt fins a trobar el primer 
tall. 

Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 

Els treballs s’han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

L’eliminació de branques de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la 
caiguda per a evitar danys a tercers. 

No s’han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les 
branques. 

Retirada dels fustals, de brossa i restes vegetals 

Els fustals resultants de la tala, sempre que sigui possible, es duran al mercat de fusta més proper, per a la seva 
valorització i venda. 

Cal classificar les restes vegetals, separant les que es poden triturar de la resta. 

S’ha de manipular la brossa i els troncs sense fer malbé els arbres o plantes que s’han de conservar. 

2.8.1.4. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats de superfície tractada (m2) mesurada en la seva projecció en planta, comprovats i acceptats 
per la DF. 

2.8.2. Esbrossada de canya americana 

2.8.2.1. Definició 

Aquesta actuació consisteix en l’esbrossada i retirada mecànica de rizomes de  canya americana (Arundo donax), 
amb l’objectiu d’eliminar aquesta espècie exòtica invasora, i permetre el desenvolupament de les espècies i els 
hàbitats propis dels marges de ribera del riu Anoia.   

Els treballs s’executaran amb mitjans mecànics fins a una profunditat mínima de 0,5 m, tenint molta cura de no 
deixar trossos de rizomes en el terreny, ja que tenen una alta capacitat de rebrot. S’evitarà realitzar els treballs 
mecànics des de la llera fluvial. Caldrà anar especialment en compte de no afectar a espècies de ribera autòctones, 
en les zones on el canyar esdevé limítrof amb el bosc mixt de ribera, o quan es trobin unitats de ribera dins el propi 
canyar. En aquests casos, si és possible, la retirada del rizoma s’efectuarà de forma manual. 

Les restes vegetals generades amb l’esbrossada de la part aèria i dels rizoma de canya es traslladaran a un espai 
adequat dins la pròpia obra que reuneixi les característiques necessàries (situat fora de la zona inundable per 
avingudes de període de retorn de 10 anys, de topografia planera i sense vegetació), es procedirà al seu assecatge 
(durant un període mínim de 15 dies) i es realitzarà el seu triturat, fins assolir una dimensió d’entre 1 i 5 cm. El 
material triturat s’incorporarà al terreny a restaurar, a mode de mulch. 

En qualsevol cas, un cop retirat el rizoma de canya, i també amb posterioritat a l’estesa del material triturat sobre 
les zones a restaurar, es duran a terme diversos repassos manuals, per tal de garantir que no quedin rizomes de 
canya a la zona de tractament, i que rebrotin a partir de material no retirat. 

Inclou la següent relació de treballs: 

- Esbrossada de la part aèria de la canya. 

- Extracció mecànica dels rizomes com a mínim a una profunditat de 0,5 m amb mitjans mecànics, repassant i 
rastrejant la superfície de forma manual.  

- Transport de les restes vegetals (part aèria i rizoma) a la zona d’assecatge i trituració dins de l’obra (que 
reuneixi les característiques necessàries per a la seva execució). 

- Estesa i triturat de rizomes i part aèria.  

- Incorporació del residu pols al terreny designat. 

- Repàs posterior (fase de manteniment) en cas de rebrot de la canya 

2.8.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats de superfície tractada (m2) mesurada en la seva projecció en planta, comprovats i acceptats 
per la DF. 

2.8.3. Subsolament i espedregament 

2.8.3.1. Definició 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

En el subsolament: 

 - Tractament mecànic del subsòl 

 - Protecció del terreny tractat 

En l’espedregament amb tremuja, rampí o forquilla: 

 - Extracció de les pedres del sòl 

 - Evacuació de les pedres 

 - Transport de les pedres 

 - Protecció del terreny tractat 

En l’espedregament amb triturador: 

 - Trituració de les pedres del sòl 

 - Protecció del terreny tractat 

2.8.3.2. Condicions generals 

Ha d’estar tractada el 100% de la superfície indicada per la DF a la fondària determinada al projecte. 

Subsolament 

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 15 cm. 

El tractament mecànic del subsòl natural s’ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 
que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s’airegi la capa del subsòl de la terra. És aconsellable de fer-ho, l’any 
abans, a la tardor. 

Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l’ús previst. 

Toleràncies d’execució: 

 - Fondària:  ± 10% 

Espedregament 

L’espedregat del sòl s’ha de fer al final de tot condicionament d’aquest abans del fresatge 

Quan l’espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de terreny ha de quedar sense pedres de 
mida >= 5 cm. 

Quan l’espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida >= 2 cm. 

Toleràncies d’execució: 

 - Fondària:  ± 20 mm 

2.8.3.3. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar els treballs, s’han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S’ha d’evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat. 

En cas d’imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s’han d’aturar els treballs i 
avisar la DF. 
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S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

2.8.4. Llaurada o cavada, esponjament del terreny 

2.8.4.1. Definició 

Conjunt d’operacions de llaurada del terreny. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 - Llaurada del terreny 

 - Protecció del terreny llaurat 

2.8.4.2. Condicions generals 

Ha d’estar llaurada el 100% de la superfície indicada per la DF. 

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, en 
funció de l’ús previst. 

La porositat ha de ser la indicada per la DF i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre 
macroporus i microporus. 

La llaurada del terreny s’ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l’aireació de la 
terra. És aconsellable de fer-ho l’any abans, a la tardor. 

Toleràncies d’execució: 

 - Fondària:  ± 10% 

2.8.4.3. Condicions del procés d’execució 

Abans d’executar la partida s’ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i 
l’espedregament, segons les especificacions de la DF. 

Abans de començar els treballs, s’han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 

Si s’han d’aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s’ha de fer abans o a la vegada que s’executa la 
partida. 

S’ha d’evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 

En cas d’imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s’han d’aturar els treballs i 
avisar la DF. 

S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

2.8.5. Passada amb rotocultor i acabat del terreny 
Manipulació de les terres existents per tal de donar la configuració i acabat superficial indicats per la DF. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 - Comprovació i preparació de la superfície existent 

 - Passada del rotocultor 

 - Rasclada mecànica o manual del terreny 

 - Repassada manual definitiva del terreny 

2.8.5.1. Condicions generals 

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar 
bosses còncaves. 

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l’acabat és per gespa 
i 3 cm per altres acabats. 

La rasclada s’ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades per la DF. 

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 

Toleràncies d’execució: 

 - Nivell:  ± 10 mm 

 - Planor:  ± 5 mm/2 m 

 - Pendent mínim:  ± 1% 

2.8.5.2. Condicions del procés d’execució 

S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

Per a realitzar l’anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d’estar fets els treballs d’anivellament 
general i condicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades per la DF. 

La rasclada del terreny s’ha de realitzar preferentment a final de l’estiu i abans de realitzar qualsevol tractament 
superficial o d’adobar. 

2.8.5.3. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats de superfície tractada (m2) mesurada en la seva projecció en planta, comprovats i acceptats 
per la DF. 

2.8.6. Adobat 

2.8.6.1. Definició 

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal d’aconseguir 
restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 

S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

 Adobs orgànics 
 Adobs minerals 
 Adobs complexos 

2.8.6.2. Condicions generals 

a. Adob orgànic: 

L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, 
barrejat irregularment amb el seu jaç i passat per un procés de compostatge. 

La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

Ha de complir els requisits del compost de classe II, d’origen animal, segons NTJ 05C. 

b. Adob mineral: 

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 

 Nitrogenats: 

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat 
amònic. 

 Fosforats: 

Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

 Potàssics: 

Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnal·lita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 

 Càlcics: 

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

c. Adob complex: 

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el 
cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva 
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fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants 
que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar dels que s’han esmentat, en 
funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 

2.8.6.3. Mesurament i abonament 

Els adobs afegits a la terra vegetal o en als clots de plantació no seran d’abonament directe, perquè es considera 
que estan inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 

Quan el projecte inclogui una partida exclusiva d’adobat, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2), 
comprovats i acceptats per la DF. En aquest darrer cas es considera el subministrament i l’aportació de l’adob, 
l’aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries, tots els treballs d’estesa i barreja dels adobs i 
esmenes al terreny. 

2.8.7. Aportació de terres per a plantacions 

2.8.7.1. Definició 

S’anomena terra vegetal a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta 
centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs 
orgànics. 

2.8.7.2. Condicions generals 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor en 
germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i la escassa o nul·la 
competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre 
unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 

 Sorra 23 - 52% 
 Llim  28 - 50% 
 Argila  7 - 27% 

S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent (3%). El seu PH haurà 
de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al desenvolupament 
de les bactèries i fongs fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per metre cúbic (25 kg/m3), 
si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas 
contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del 
mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 

En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la següent manera: 

 Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada) fins a la 
profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu corresponent l’estudi geotècnic 

 Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha d’haver 
estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres vegetals determinat 
en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular per sobre. 
 Si es determina en projecte o així ho decideix la DF es duran a terme anàlisis per determinar la fertilitat de la 

terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva acceptació.. 
 Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la DF s’aplicaran tractaments de millora de 

la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’un garbellat (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 
orgànica. 

 A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i 
químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la DF, es mantindran els 
sòls originals. 

 Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, 
aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl 
(a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per 
evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

2.8.7.3. Preparació de les superfícies 

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 
continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant els 
talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de 
plantació estiguin programades en fase posterior. 

2.8.7.4. Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 

Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, 
evitant manipular-la si està molla, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 

2.8.7.5. Estesa i conformació 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten les 
passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, 
excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per 
descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o d’altres 
causes. 

Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 

2.8.7.6. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per 
metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del 
projecte. Sempre comprovats i acceptats per la DF. 

2.8.8. Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

2.8.8.1. Condicions generals 

Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i 
del sòl. 

Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 

2.8.8.2. Mesurament i abonament 

S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 

2.8.9. Subministrament de plantes, llavors i altres materials vegetals 

2.8.9.1. Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir les 
plantacions. 

d. Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija 
principal anomenada tronc. 

e. Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
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f. Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb 
les seves tiges i fulles. 

g. Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se subjecten per si mateixes, mitjançant 
circells o ventoses en els murs o emparrats. 

2.8.9.1.1. Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el pressupost. 
Reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en 
aquesta documentació. 

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes de 
raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i proporcional al 
port. Les arrels de les plantes en pa de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense 
decoloració ni símptomes de clorosi. 

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 

El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 

Les dimensions que figuren al projecte són: 

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què s’especifiqui el 
contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la 
planta. 

Seran rebutjades les plantes: 

 Que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o malalties 
(aquelles que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari corresponent) 

 Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per altres 
causes 

 Que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 
 Que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 Que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del projecte. 

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses 
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de l’obra. 

2.8.9.1.2. Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a l’especificada en 
el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal 
presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota 
de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots 
terminals, tant en guia central com en ramificacions. Els arbres fletxats conservaran intacte la gemma terminal i 
estaran ramificats a partir de 2 m d’alçada. 

Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix 
color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. 
Tindran també la mateixa alçada. 

2.8.9.1.3. Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i ben 
tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten 
immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot 
seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels. 

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense que 
es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en lloc 
cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen dipositades. 

2.8.9.1.4. Mesurament i abonament 
Per unitat (u) realment subministrada a obra segons l’espècie i paràmetre de determinació de la grandària, 
comprovada i acceptada per la DF. 

El preu inclou els treballs d’arrencada de l’arbre al viver, el subministrament i transport a obra i, la descàrrega 
directa de l’arbre al clot de plantació o a l’aplec de l’obra. 

2.8.9.2. Estaques Vives 

2.8.9.2.1. Definició  
Les estaques vives són esqueixos llenyosos i/o branques vives d’espècies vegetals arbòries o arbustives amb 
capacitat de propagació vegetativa i d’emetre arrels adventícies, sense ramificacions secundàries, 

El material provindrà de viver certificat o comercial acreditat, preferiblement de la comarca. S’utilitzaran les 
espècies indicades en els plànols del Projecte. 
Es prioritzarà el subministrament de la planta amb origen a les rodalies de l’àmbit d’estudi o lloc de procedència de 
les comarques afectades pel projecte. 

2.8.9.2.2. Dimensions 
- Longitud: variable, entre 50 i 80  cm 
- Diàmetre: de 2 a 5cm 
- Observacions: les estaques han de tenir 2 o més a anys a fi de presentar condicions òptimes de rebrotament. 

2.8.9.2.3. Preparació de les estaques 
La preparació d’estaques a viver s’efectuarà rigorosament durant el període de repòs vegetatiu, entre novembre i 
febrer variant significativament segons zona d’actuació, paràmetres locals, la latitud, cota exposició, clima, 
condicions meteorològiques, etc.; podent-se ampliar en zones més fredes i zones amb una altimetria elevada 
d’octubre a març o fins i tot abril. 

En el moment de la recol·lecció comprovar que no hi ha floració ni de rebrots, en cas contrari, es desestimarà l’ús 
del material. 

Es realitzarà fent un tall a la base de la ramificació, d’espècies preferentment arbustives, quan més proper al 
terreny millor. El tall serà net, sense esqueixaments ni escurçaments que afectin irremeiablement la vitalitat de la 
planta.  És recomanable l’ús de motoserra o tisores de poda de gran rendiment. 

2.8.9.3. Feixines vives de brancatge 

2.8.9.3.1. Definició 
Feixines llenyoses d’espècies de ribera, amb capacitat de reproducció vegetativa, formada com a mínim per 5-6 
branques vives, amb disposició alternada de la orientació de les parts apicals de les branques per tal que quedin el 
més homogènies possibles.  

Per a la confecció de les feixines s’utilitzaran branques de salzes (Salix purpurea i S. elaeagnos), tamariu gàl.lica 
(Tamarix canariensis.), es tracta de les branques secundàries que s’hauran generat per a la confecció de les 
estaques. La procedència de les estaques serà de viver comercial ja que en l’àmbit no se’n localitzen. Es prioritzarà 
el subministrament de la planta amb origen a les rodalies de l’àmbit d’estudi o lloc de procedència de les comarques 
afectades pel projecte. 

2.8.9.3.2. Dimensions 

- Diàmetre: 20-40cm. 

- Longitud: variable, de 1-9m. 

- Diàmetre de les branques: <5cm. 

2.8.9.3.3. Materials auxiliars de fixació: 

- Filferros galvanitzats o zincats o també cordills de cànem no tractat. 

- Estaques vives d’1m de longitud 
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2.8.9.3.4. Preparació de les feixines 
Les feixines es construeixen fent feixos de branques secundàries i terciàries de la poda per fer les estaques vives. 
Cada feixina estarà formada com a mínim per 5-6 branques vives d’espècies amb capacitat de reproducció 
vegetativa, d’una longitud variable d’1-9m o més i un diàmetre de les branques de <5cm, amb disposició alternada 
de la orientació de les parts apicals de les branques per tal que quedin el més homogènies possibles. El diàmetre 
final de les feixines serà de 25-40cm. 

Aquestes es lliguen amb filferros galvanitzats o zincats o també cordills de cànem no tractat. Per a la confecció de 
les feixines s’utilitzaran les espècies indicades en el plànols. 

2.8.9.4. Llavors 

2.8.9.4.1. Condicions generals 
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 
germinatiu superior al 95%: 

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 

Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de ressembra 
fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es podran 
realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec 
del contractista. 

2.8.9.4.2. Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 

2.8.10. Sembres i hidrosembres 

2.8.10.1. Sembres 

2.8.10.1.1. Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de disseminació pel terreny i soterrament de les llavors de les espècies 
que s’intenta propagar. 

2.8.10.1.2. Materials 
L’adob, les llavors, matèria orgànica i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 

2.8.10.1.3. Execució de les sembres 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera o principis d’hivern, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals 
com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 

Les sembres s’executaran segons el procediment següent: 

- Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més 
uniformement possible. 

- Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi 
hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució 
arran de terra. 

- Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la 
tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva 
que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja 
(1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que 
s’estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

- Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb 
fitosanitaris, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la DF la que 
fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 

2.8.10.1.4. Mesurament i abonament 
Per superfície tractada mesurada en la seva projecció en planta. Si la sembra es fa amb sembradora agrícola la 
unitat d’amidament seran hectàrees (Ha), utilitzant per la seva valoració el preu de la partida d’obra que te aquesta 
unitat d’amidament, i si es manual, la unitat d’amidament serà metres quadrats (m2) i s’utilitzarà el preu de la 
partida d’obra que te m2 com unitat d’amidament. Tots aquests amidaments seran comprovats i acceptats per la 
DF. 

2.8.10.2. Hidrosembra 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el talús, 
prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase 
posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció 
contra l’erosió. 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 

La hidrosembra es realitzarà dues o quatre capes segons descripció de la partida del pressupost. 

2.8.10.2.1. Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada per 
a procedir a la hidrosembra. 

2.8.10.2.2. Materials necessaris 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de superfície vertical de 
mur verd. 

- Aigua 10 m3/Ha en hidrosembra de dues capes, 20 m3/Ha en hidrosembra de 4 capes. 

- Mulch de cel·lulosa de fibra curta 1800 kg/Ha en hidrosembres de dues capes i 3600 Kg/Ha en hidrosembres 
de 4 capes. 

- 400 Kg/Ha d’adob organo-mineral d’alliberament lent 

- 300 Kg/Ha de fixador. 

- 350 Kg/Ha d’una barreja de llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, 
temperatura i orientació indicada a projecte 

2.8.10.2.2.1. Maquinària 

La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El tanc 
conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba 
d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el 
camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 

L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 

2.8.10.2.2.2. Reg 

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de 
llavors. 

S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser contraproduents, ja 
que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la 
superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer així 
necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 

2.8.10.2.3. Execució de les obres 
La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o regs, i 
buscant sempre èpoques en què es prevegin pluges i temperatures favorables per la naixença i establiment de les 
espècies sembrades. 



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Document III. Plec de Condicions Tècniques Pàgina 67 

2.8.10.2.4. Mesurament i abonament 
Per metres quadrats (m2) mesurats al terreny, comprovats i acceptats per la DF. Inclou tots els materials, 
maquinària i operacions esmentats a la descripció de l’execució de la partida d’obra. 

2.8.11. Plantació 

2.8.11.1. Obertura de clots 

2.8.11.1.1. Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques, de mides mínimes 
indicades a la partida d’obra, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar sense 
doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 

2.8.11.1.2. Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura de 
clots sense que la DF n’aprovi prèviament el replanteig. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè dels 
clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, amb 
mota o a arrel nua. 

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions Particulars, les dimensions dels clots seran les següents: 

- Per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

- Per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

- Per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del clot 
s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 

- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 
0,60 m 

- Per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 0,40 x 0,40 x 0,30 m 

- Per a arbres i arbustos presentats en alvèol forestal (AF) de 250-300 cc: 0,15 x 0,15 x 0,15 m,  

Es reservarà la fracció de terres excavades que indiqui la unitat d’obra, i la resta es portarà a l’abocador. Amb les 
terres reservades es barrejaran els adobs i la terra vegetal d’aportació, en les proporcions que indiqui la DT amb 
les correccions que digui la DF, per reblir el clot en el moment de la plantació. 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 

2.8.11.2. Plantacions 

2.8.11.2.1. Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a dipositar-
les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós (palla, test, 
d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan les reben amb mota coberta de material impermeable (test de 
plàstic, llauna, etc.). 

L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 10 
cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la 
dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui 
possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se 
situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que 
les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 

2.8.11.2.2. Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi després 
al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin proporcionar-li 

després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de 
l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic 
indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels 
però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l’adob en el 
fons del clot. 

2.8.11.2.3. Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre les 
arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha 
estat el sistema radicular per a establir la adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per 
transpiració. 

Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment les 
coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es 
durà a terme segons les instruccions de la DF. 

2.8.11.2.4. Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no 
presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 
conservar el major nombre possible d’arrels. 

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal 
ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l’assentament posterior no 
origini diferències de nivell. 

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota 
estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta 
grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 

A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta les 
arrels. 

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre en la 
planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà 
proporcional a la planta. 

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub corrugat de 
drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 

2.8.11.2.5. Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor 
presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta 
ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 
desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a 
caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió 
vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al 
trasplantament de les coníferes. 

La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el 
manteniment posterior és al adequat. 

2.8.11.2.6. Plantacions a arrel nua 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs vegetatiu. 
Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; 
l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 

- Poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, conservar 
la forma de l’arbre 
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- Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en el 
punt d’inserció 

- Aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

- Protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

- Regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 

2.8.11.2.7. Mesurament i abonament 
Per unitat (u) d’obertura de clot mesurat al terreny en funció de les seves dimensions i la tipologia i presentació de 
l’espècie vegetal plantada, comprovada i acceptada per la DF. 

Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la 
plantació de la palmera, arbre o arbust, l’adobat, aportació de terres, formació d’escossell, tub corrugat perforat , el 
primer reg i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement. 

2.8.11.3. Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 
l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per la 
terra més molla que l’envolta. 

2.8.11.3.1. Mesurament i abonament 
El reg de plantació no és d’abonament específic perquè es troba inclosa a la partida d’obertura de clots de 
plantació corresponents. 

2.8.11.4. Plantació d’estaques 

L’objectiu bàsic de l’actuació és aconseguir que les estaques arrelin i es desenvolupin en un planta completa, de 
manera que exerciran la funció d’estabilització del terreny i facilitant la revegetació de l’espai.  

Es preveu la plantació d’estaques vives en aquelles superfícies on prèviament s’ha eliminat la canya així com en 
tots aquells espais on s’han efectuat prèviament actuacions de tractament del terreny.  

2.8.11.4.1. Conservació del material 
Per garantir la conservació del material es procedirà de la manera següent: 

- Escurçar el màxim possible el temps entre la recol·lecció i la plantació. 

- El temps màxim per realitzar la plantació un cop s’ha efectuat la recol·lecció és de 2 dies. 

- Durant el transport prendre totes les precaucions possibles per evitar l’assecament i deshidratació evitant la 
insolació, gelades i ventilació excessiva.  

- Durant l’emmagatzematge, posar el material a l’ombra, amb la part basal immersa en aigua o quasi totalment 
recobert de terreny humit (similar al tractament de la planta en arrel nua). 

2.8.11.4.2. Recomanacions 
El període d’implantació del material vegetal viu es pot compaginar amb les actuacions de moviments de terres, 
sempre que es dugui a terme durant l’època de repòs vegetatiu. 

En cap cas s’ha d’actuar quan el terreny estigui gelat, massa sec o excessivament mullat. En zones amb climes 
mediterranis es recomana l’aplicació de regs de suport durant les fases d’implantació i postimplantació. 

2.8.11.4.3. Col·locació 
Es preveu la col·locació de les estaques vives al llarg dels talussos fluvials. Les  espècies de tipus Salix sp. se 
situaran més properes a la làmina d’aigua; podent-se situar els tamarius (Tamarix sp.) a mitja alçada de talús. Les 
estaques es plantaran amb una densitat de 0,2 ut/m2, es a dir, separades uns 2,00 m entre elles.  

2.8.11.4.4. Procés d’execució 
Els esqueixos han de ser plantats immediatament o el mateix dia després de la seva recol·lecció. En cap cas 
passaran més de 2 dies abans de la seva utilització. 

La plantació consisteix en una incisió perpendicular o lleugerament inclinada dels esqueixos en el terreny 
mitjançant un mall de fusta. Prèviament es farà un forat amb una punta de ferro per a facilitar la incisió o bé un tal 
esbiaixat a la punta de l’esqueix. 

La incisió s’ha de realitzar en la direcció contraria al creixement de la planta, polaritat (la part més grossa cap al 
terreny i les gemmes orientades cap amunt). 

Després de la incisió o de la plantació es realitza un tall net amb tisores de poda a la part sortint. 

En el cas d’estaques de vern es recomana un tractament hormonal per afavorir-ne l’arrelament. 

Els esqueixos han de sobresortir del terreny 1/4 part de la seva longitud total, generalment no més de 10-15cm. 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi assegurat 
l'arrelament; el reg ha de fer-se de manera que l'aigua arribi a les arrels i no es perdi. 

2.8.11.5. Col·locació de feixines vives 

2.8.11.5.1. Definició  
Tècnica de protecció, estabilització i control de l’erosió de ribes i vores de cursos d’aigua, consistent en la plantació 
de feixines vives formades per feixos de branques d’espècies llenyoses amb capacitat de reproducció vegetativa, 
tallades i lligades en forma cilíndrica. S’ancora amb estaques o piquetes dins de rases. 

Les espècies a utilitzar seran del tipus salzes (Salix sp.) i tamarius (Tamarix sp.). En cap cas s’utilitzarà Salix 
caprea que té un període molt limitat de recol·lecció i ús del material viu. El material provindrà de viver certificat o 
comercial acreditat, preferiblement de la comarca, degut a la poca presència d’aquestes espècies a l’àmbit o 
entorns.  

L’objectiu  bàsic de l’actuació és l’estabilització i protecció longitudinal de les vores i ribes del curs fluvial i afavorir la 
regeneració vegetal del bosc de ribera.  

Es distribuiran de forma fragmentada en els llocs indicats en els plànols, ocupant entre el 30% i 40% de les 
longituds d’aquests espais; en cas de presència de corbes es reforçarà la zona més exposada de la corba.  

2.8.11.5.2. Col·locació 
Les feixines s’han de col·locar longitudinalment al curs de l’aigua, a l’interior d’una rasa, executada de forma 
manual, endentades entre elles. La terra extreta s’estendrà posteriorment al llarg dels costats de la feixina evitant 
que quedin buits d’aire i deixant-les enrasades de forma que sobresurtin lleugerament del terreny. Es col·locaran a 
la base dels talussos dels marges de la llera del curs fluvial.  

Es fixaran al terreny cada 50-100cm, preferiblement amb estaques vives d’un 1 m de longitud clavades amb 
orientació alterna per tal d’aconseguir una estructura elàstica i sòlida davant d’avingudes.; també es poden utilitzar 
estaques de fusta morta o piquetes d’acer corrugat.  

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa: 

- Replanteig general i fixació dels punts, cotes i nivells de referència.  

- Excavació de rases al peu del talús, seguint el contorn del mateix. La profunditat de les rases ha de ser 
d’aproximadament 30cm. 

- Eliminació del material groller i d’altres restes que pugin interposar-se entre el sistema radicular del brancatge 
de la feixina, un cop es desenvolupi el propi sòl. 

- Col·locació de les feixines dins de les rases.  

- Fixació de les feixines amb estaques vives (preferiblement) o piquetes d’acer corrugat, clavades a través de 
les feixines a una distància de 1m entre sí. 

- Tapat de les feixines amb la terra vegetal resultant de l’excavació de la rasa. 

- És precís proporcionar aigua abundant a la feixina en el moment de la plantació; el reg ha de fer-se de manera 
que l'aigua arribi a totes les branques i no es perdi. 

2.8.11.5.3. Limitacions de l’actuació 
Hi ha un seguit de limitacions generals que condicionen la seva aplicació: 

- L’estacionalitat  del període d’intervenció i recol·lecció del material. 
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- L’obtenció del permís de les autoritats competents per a la recol·lecció del material vegetal (en el cas que el 
material provingui de la zona). 

- Necessitat de suficient material vegetal pròxim a l’àmbit d’actuació. En el seu defecte es podran col·locar 
feixines subministrades per un viver especialitzat.  

- Les tècniques d’estabilització que incorporen l‘ús d’estaques i branques vives, com és el cas de les feixines 
vives, s’han d’executar durant el període de repòs vegetatiu comprès entre els mesos de novembre a febrer, 
podent-se ampliar en zones més fredes i zones amb una altimetria elevada d’octubre a març o fins i tot abril. 

- Les feixines s’han de preparar immediatament abans de la implantació. 

- En cap cas s’ha d’actuar quan el terreny estigui gelat, massa sec o excessivament mullat.  

- En zones amb climes mediterranis es recomana l’aplicació de regs de suport durant les fases d’implantació i 
postimplantació. 

2.8.11.6. Aspres i vents 

2.8.11.6.1. Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin 
tombats. 

2.8.11.6.2. Condicions generals 

Vents: 

Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. 

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de l’arbre 
per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les 
tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials 
de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar proveïts de tubs o platines 
de senyalització d’un color molt visible. 

Aspres: 

L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per sota 
del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no abrasiu 
per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 

2.8.11.6.3. Mesurament i abonament 
Els aspres i sistemes d’aspratge per unitats (u), comprovades i acceptades per la DF.  

Els vents, quan a criteri de la DF siguin necessaris, es consideren inclosos a la partida d’obertura de clots de 
plantació corresponents. 

2.8.12. Conservació de les plantacions 
La conservació les plantacions inclou els treballs de neteja, esporga, artigues, formació d’escocells pel reg, 
tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i sembres i 
totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir la correcta implantació de les sembres i 
plantacions realitzades. 

Es realitzaran totes les partides de conservació i manteniment contemplades en projecte i totes aquelles que 
s’escaiguin segons criteri de la Direcció Facultativa. 

2.8.12.1. Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 
confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, 
retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 

2.8.12.2. Reposició 

La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les 
obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no s’hagin 
desenvolupat segons les previsions, a judici de la DF. 

2.8.12.3. Condicions generals 

Eixarcolat  

L’eixarcolat consisteix a trencar la crosta que es pugui formar a la terra al voltant de les plantes per tal de permetre 
la seva oxigenació , incorporació de l’aigua i nutrients al sol. I alhora eliminar les males herbes.  

L’eixarcolat es realitzarà quan sigui necessari en funció del creixement de les males herbes per evitar que aquestes 
competeixin amb les plantacions i mantenir un bon aspecte de l’enjardinament.  

Desherbat manual 

Consisteix a arrencar manualment les males herbes existents a les zones cobertes per mulch i es realitzarà quan 
les herbes tinguin l’alçada suficient per poder-les arrencar, però amb prou freqüència per evitar el mal aspecte de 
les zones a desherbar. 

Adobament  

Consisteix en l’aportació de nutrients a les plantacions o sembres. Es realitzarà en el moment més oportú per tal 
que la planta pugui aprofitar el màxim els nutrients aportats, seguint el calendari de manteniment o el criteri de la 
direcció facultativa.  

S’evitarà el contacte de l’adob aportat amb el tronc dels arbres o arbustos. I es compliran els criteris de les Normes 
Tecnològiques de Jardineria.  

Tractaments fitosanitaris 

Consisteixen en combatre els agents nocius per les plantes, com ara insectes , àcars, fongs, bacteris etc. 

En la seva aplicació sempre es tindrà en compte la normativa d’acompliment obligatori. 

Els tractaments fitosanitaris, s’aplicaran estrictament en funció de les necessitats, evitant de fer tractaments 
preventius per tal d’evitar de crear resistències i minimitzar l’impacte ambiental. I sempre s’aplicaran d’acord amb el 
criteri de la direcció facultativa.  

Esporga  

L’esporga consisteix en l’eliminació dels rebrots del tronc, branques mal situades per la futura estructura 
equilibrada de la planta, Eliminació de branques seques i malaltes. 

Eliminació de branques massa baixes, en el cas d’arbrat, i que puguin representar un impediment al lliure trànsit de 
persones o vehicles, segons quina sigui la situació d’aquest arbrat.  

I pinçament de branques per evitar creixements desmesurats.  

L’esporga sempre es realitzarà d’acord amb el criteri establert per la direcció facultativa i en l’època de l’any més 
adient en funció de l’espècie que sigui objecte d’aquesta poda.  

Sega 

Consisteix mantenir l’alçada, mitjançant el tall, de les sembres dintre d’uns marges establerts segons l’ús o aspecte 
esperat d’aquestes sembres. 

Aquests marges es poden considerar segons el tipus de sembra els següents: 

Gespa ......... es segarà cada 7 a 10 dies a una alçada de sega de 45-60 mm 

Prat verd ....... es segarà de 4 a 8 vegades per any a una alçada de 60 mm 

Prat florit ...... es segarà de 3 a 6 vegades l’any respectant la floració a una alçada de 60 mm 

Inspecció del reg 

Consisteix a realitzar una revisió del sistema de reg posant-lo en funcionament i resolent totes les anomalies que 
es detectin. 

Es realitzaran tantes inspeccions del sistema de reg com unitats n’hi hagi a progecte, repartides durant els mesos 
de reg.  

Tractaments herbicides  
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Consisteix en l’aplicació d’herbicida a les zones de paviments tous per eliminar les males herbes que hi neixin i 
mantenir el seu bon aspecte. 

En la seva aplicació sempre es tindrà en compte la normativa d’acompliment obligatori. 

S’evitaran aplicacions preventives innecessàries. 

Es triarà el moment òptim d’aplicació de l’herbicida en funció de les temperatures, l’època de l’any i la mida i estat 
vegetatiu de les males herbes, per tal d’obtenir la màxima eficàcia en el tractament. També caldrà tenir en compte 
que les males herbes no creixin excessivament abans del tractament per evitar un mal aspecte de les zones a 
tractar. 

2.8.12.4. Regs d’aigua manuals 

El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 800 litres, per 
als arbres, i als 100 litres, per als arbustos. 

La freqüència dels regs serà la següent: 

 Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la 
resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes de 
març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 

 Es realitzaran un mínim de 18 regs segons necessitats i calendari de projecte 
 Segon any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de 

setembre. 

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons 
l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es produeix 
en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 

2.8.12.4.1. Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). En qualsevol cas, el 
reg s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF.  

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 

Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les quals 
cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, 
s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 

Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir les especificacions 
de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb l'època de l'any, les condicions 
metereològiques i les espècies vegetals.  

El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí.  

El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny.  

El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar l'arrossegament de la 
terra o de les llavors.  

Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació.  

Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació.  

REG D'ARBRAT:  

El reg s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar el descalçament d'arbres, especialment dels joves.  

REG D'ARBUSTS I PLANTES:  

S'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que es puguin malmetre els 
vegetals.  

Desprès del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin.  

REG DE GESPA I PRATS:  

No s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.  

REG DE GESPA:  

En èpoques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia.  

L'aportació d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de 
pluja fina.  

S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua.  

S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.  

En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqüents i poc abundants, i en el cas de gespa 
consolidada poden ser més abundants i menys freqüents.  

2.8.12.5. Mesurament i abonament 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el seu 
import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i fins a 
llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà dels amidaments executats de les partides de manteniment de projecte. 

El contractista haurà de notificar a la DF, amb suficient antelació i per escrit, les diferents tasques de conservació, 
entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a 
la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix el Plec de Clàusules Administratives 
Generals.  

 

2.9. Elements de bioenginyeria 

2.9.1. Estabilització de talussos amb geomalles 

2.9.1.1. Definició 

Aquesta unitat d’obra s’aplicará per a l’estabilització de talussos de terra amb pendents pronunciats (iguals o 
superiors a 3H:2V) de l’àmbit del Projecte, en els àmbits descrits en la Memòria i als plànols corresponents. 

2.9.1.2. Materials 

Els materials a emprar seran els següents:  

― Geomalla permanent amb matriu de fibra de coco i xarxes estables de polipropilè. En el present Projecte es 
proposa la següent: geomalla permanent amb matriu 100% fibra de coco i tres xarxes estables de polipropilè de 
1,27x1,27cm de malla, la red central corrugada, 600 gr/m2 de pes i fins a 576 Pa de resistència a la tensió 
tangencial, o similar. 

― Hidrosembra, amb les característiques tècniques especificades en el Plac de condicions tècniques generals. 

Les característiques tècniques de la geomalla seran les següents (o les equivalents, en el cas d’emprar altres 
materials de característiques similars): 

Propietat    Test mètode   Típic 

Gruix     ASTM D6525   18,54 mm 

Resiliència    ASTM 6524   90% 

Densitat    ASTM D792   0,917 g/cm3 

Massa per unitat d’àrea   ASTM 6566   624 gr/m2 

Porositat    ECTC Guidelines  99% 

Vol. buit per unitat d’àrea   ECTC Guidelines  16,402 cm3/m2 

Rigidesa    ASTM D1388   275990 mg-cm 

Penetració de la llum   ASTM D6567   7,2% 
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Estabilitatad als UV   ASTM D4355/   1000hr 86% 

MD Força de tracció   ASTM D6818   8.70 kN/m 

MD Allargament    ASTM D6818   45.3% 

TD força de tracció   ASTM D6818   10.20 kN/m 

TD Allargament   ASTM D6818   19,5% 

Tensió tangencial (sense vegetar-vegetada): 153-576 Pascales 

Velocitat máxima de pas d’aigua admissible (vegetada): 6 m/seg. 

 

C350 propietats tècniques de la xarxa de polipropilè: 

Propietat    Test Métode   Típic 

Gruix     ASTM D6525   12,95 mm 

UV Estabilitat    ASTM D4355/1000hr  86% 

MD Força de tracció   ASTM D6818   10,18 kN/m 

MD Allargament    ASTM D68  18 30% 

TD Força de tracció   ASTM D6818   10,36 kN/m 

TD Allargament    ASTM D68  18 20% 

MD – Machine direction TD – Transverse direction 

 

Condicions generals de subministrament i emmagatzematge de les geomalles 

La geomalla permanent es subministra en rotllos de 40m² (2x20m). 

Els rotllos de geomalla es poden apilar i emmagatzemar sota cobert. 

A la intempèrie s’ha de procurar d’emmagatzemar els rotllos tapats amb un plàstic i aixecats respecte del terreny, 
per tal que no es degradi la fibra. 

2.9.1.3. Execució 

En primer lloc s’ha de preparar el terreny, eliminant les partícules més gruixudes i reperfilant mínimament per evitar 
soscavaments o microtopografies que puguin evitar el contacte directe de la geomalla amb el terreny. 

Treballs d’excavació en rasa 

Previ a la col·locació dela geomalla, s’executaran les rases següents: 

― Excavació d’una rasa paral·lela al cap del talús, a 1 metre d’aquest, d’entre 20-30 cm de fondària i 20-30 cm 
d’amplada 

― Excavació d’una rasa al peu del talús de dimensions semblants a les del cap del talús. 

― Excavacions de rases de menors dimensions, 15 x 15 cm, als dos extrems exteriors laterals de la instal·lació. 

En tots els casos la geomalla s’introduirà a la rasa i es farà un plec sobre si mateixa, grapant aquest al terreny a 
raó d’una grapa cada 0,5 metres de rasa. Posteriorment es procedirà al reblert i compactació de la rasa. 

Estesa de la geomalla des de la rasa superior fins la rasa del peu del talús. 

― La geomalla s’instal.larà amb la capa de polipropilè corrugat a la vista. 

― És important que la geomalla no faci doblecs i que tingui contacte amb la totalitat de la superfície del talús. 

― L’amplada dels rotllos és de 2 metres per aquest motiu és provable que s’hagin d’instal·lar diferents tirades de 
geomalla en un mateix talús, en aquest cas cada rotllo s’haurà de solapar amb el del costat 0,1m.  

― En el cas d’acabament de la red en una mateixa tirada s’haurà de solapar amb el nou rotllo 0,1 metres, en 
aquest cas, és important que els solapaments es facin a favor del corrent dominant de les aigües d’escorrentiu, 
de tal forma que l’aigua no pugui aixecar la red. 

― Els solapaments es graparan a raó de una grapa cada 0,5 metres lineals de solapament. 

― La geomalla es fixarà al terreny mitjançant grapes de ferro corrugat de mida estàndard 20x10x20cm i de 6 o 8 
mm Ø. En el cas de terrenys poc cohesionats es faran servir grapes de major longitud segons criteri de la 
Direcció d’Obra. La densitat de grapes anirà des de 3 a 5 Uts/m², segons la pendent. En el cas de talussos de 
reblert sempre es considerarà una major densitat de grapes que en talussos originats per una excavació. 

― La instal·lació de geomalla ha d’anar acompanyada d’una sembra manual d’herbàcies (o hidrosembra o 
hidromanta) per tal d’accelerar la colonització de la vegetació. 

― Aquesta sembra es farà sempre abans de la instal·lació de la geomalla. 

― En el cas de realitzar una plantació, aquesta es farà posteriorment a la instal·lació de la geomalla, es procedirà 
a fer un tall de la geomalla amb forma de 7, es plantarà i posteriorment es tornarà a estendre la geomalla i es 
col·locarà una grapa. 

En el cas d’instal·lació de la geomalla en un canal fluvial, s‘han de preveure els següents aspectes: 

― La geomalla s’ha d’estendre en el sentit del flux de l’aigua, de tal forma que la capa central corrugada ofereixi 
resistència al flux. 

― Les rases d’inici d’obra i final, es a dir les rases laterals tindran una fondària i amplada de 0,3 x 0,3 metres. 

― En el cas d’instal·lar la geomalla en rius, la fixació de la geomalla a la base del marge necessitarà d’ancorar-la a 
una fondària superior a la cota d’erosió transitòria. La geomalla s’estendrà fins el fons de l’excavació, es farà un 
plec sobre si mateixa i es graparà al terreny a raó d’una grapa cada 0,5 metres. Posteriorment es procedirà al 
reblert i compactació de la rasa fins a la superfície de la llera 

― Si és necessari i abans del rebliment amb terra, es podrà fer una aportació amb gabions tubulars flexibles o 
escullera. 

2.9.1.4. Mesurament i abonament 

La col·locació de geomalla permanent es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfíciede geomalla instal·lada, 
que inclou el que es consumeix en solapaments i rases.  

 

2.10. Senyalització i abalisament 
La senyalització de l’àmbit del Projecte comprèn la senyalització vertical definitiva, tot d’acord amb els plànols del 
projecte, així com la senyalització vertical provisional (en el cas que sigui necessari desviar el trànsit de vehicles 
durant l’execució de l’obra). Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment 
les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de 
carreteres (PG3). 

2.10.1. Senyalització vertical 
2.10.1.1. Definició 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 

Les marques vials verticals compliran amb el que s’estableix a les normes i documents següents: 

 “Reglamento General de Circulación” (REAL DECRETO 1428/2003 de 21 de novembre)  
 “LEY sobre el tránsito, circulación de vehiculos de motor y seguridad viaria” (REAL DECRETO Legislativo 

339/1990 de 2 de març)  
 “Señales verticales de circulación” Ministerio de Obras Públicas y Transportes, març i juny del 1992  
 Instrucción de Carreteras 8.1-IC “Senyalització Vertical”, de 28 de desembre de 1999  
 Article 701 del PG3 “Señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes”  
 Dossier Tècnic de seguretat viària nº 22 “Senyalització vertical urbana” Servei Català de Trànsit  
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2.10.1.2. Materials de les senyals i plafons 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions de la 
normativa vigent.  

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:  

 Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)  
 Cartells senyalitzadors  
 Cartells informadors  

La placa o caixetí ha d’estar format per l’estampació d’una planxa d’acer galvanitzat o d’alumini, recoberta amb 
l’acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.  

La utilització de materials d’una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d’alumini haurà de ser aprovada per la 
DF.  

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d’altres defectes superficials. 

Ha d’estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”.  

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d’acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliran les característiques indicades per a cadascun d’ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  

Han d’estar preparats per a la unió amb l’element per mitjà de cargols o abraçadores.  

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75).  

Les plaques de planxa d’acer galvanitzat compliran les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
Les plaques d’alumini han de complir les especificacions per a xapes d’alumini de la UNE 135321.  

No ha de tenir bonys, punts d’oxidació ni desperfectes a la superfície.  

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.  

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.  

Gruix de la placa:  1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:  

 Els colors han d’estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331  
 L’esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.  
 La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 

superficial  

Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  

 Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
 Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d’aparèixer dents de serra  
 Resistència a l’impacta (assaig 4.5):  Sense trencament  
 Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l’assaig: Sense ampolles, arrugues ni reblaniments  

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d’assaig  

 Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
 Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d’haver ampolles, pèrdua d’adherència o defectes apreciables  

 Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  

Tots aquests valors s’han de comprovar d’acord amb la UNE 135331.  

Toleràncies:  

 Compliran la Euronorma 143  

2.10.1.3. Plaques i caixetins acabats amb làmina reflectora 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació estaran classificats amb un nivell de 
retrorreflexió 1.  

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a 
una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, 
estarà segellada i dotada d’un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina 
de paper amb silicona o de polietilè.  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.  

Ha de tenir els colors i el factor de luminància d’acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, 
dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

 Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
 Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
 Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 
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Característiques del suports: 

Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

L’alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d’oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores. 

El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s’han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 

No s’han d’engrandir o rectificar forats per mitjà d’una broca passant. 

Tipus d’acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Límit elàstic mínim: 

 e <= 16 mm:  235 N/mm2 
 6 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

 e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 (e: gruix) 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en calent,  
conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en 
el cas de pals i altres elements. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

 Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
 Puresa del zinc:  >= 99% 
 Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
 Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 

2.10.1.4. Condicions dels senyals i caixetins col·locats 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig 
 Comprovació de la visibilitat del senyal 
 Correcció de la posició si fos necessària 
 Fixació del senyal al suport 

El senyal o placa ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada al projecte, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva 
orientació. 

S’ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l’eix de la calçada. 

Quan els suports dels senyals es trobin a la part exterior de la vorera, s’han de situar a 60 cm de la part exterior de 
la vorada, deixant una amplada mínima de vorera de 90 cm. Si no hi ha prou amplada, cal situar el senyal adossat 
a la façana o a una columna de l’enllumenat públic. 

L’alçada lliure de pas per sota dels senyals situats a les voreres es de 2,10 m. 

Ha de ser visible des d’una distància de 70 m o des de la zona de parada d’un automòbil, tot i que hi hagi un camió 
situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Toleràncies d’execució: 

 Verticalitat:  ± 1° 

No s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d’utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 
135314. 

2.10.1.5. Condicions dels suports per a senyals col·locats 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent 

Condicions generals: 

Abans de col·locar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt que ha d’aprovar la DF. 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada al projecte, amb les correccions de replanteig aprovades per la 
DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una 
alçada mínima d’un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mínima 
ha de ser la especificada com a gàlib al projecte o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 

En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat 
de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar 
soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

L’ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la 
senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per l’ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior 
a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d’execució: 

 Replanteig:  ± 5 cm 
 Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
 Verticalitat:  ± 1° 

Col·locat formigonat: 

El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

No s’ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l’abocada del formigó. 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 

 Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
 Recobriment del suport:  >= 10 cm 

Col·locat clavat: 

Els suports han d’estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes al projecte. 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar. 

Col·locat soldat: 
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El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d’estar pintada amb pintura de zinc. 

La platina on s’ha de soldar el suport ha d’estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s’han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 

Abans de soldar s’han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s’ha de tenir cura que quedin 
ben seques. 

Després d’executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s’ha de netejar l’escòria per mitjà de 
piqueta i raspall. 

Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 
287-1. 

2.10.1.6. Mesurament i abonament 
Els senyals per unitat (u) col·locada, segons el seu tipus, comprovades i acceptades per la DF. El preu no inclou el 
pal de suport. 

Els plafons o cartells per m2, col·locats en obra, comprovats i acceptats per la DF. El preu inclou la part 
proporcional d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport per unitat (u) col·locada, segons el seu tipus, comprovades i acceptades per la DF. El preu inclou 
el subministrament i la col·locació a l’obra, inclosa l’execució completa de la fonamentació o la soldadura a una 
placa base. 

2.10.2. Elements de defensa 
Els elements de defensa son barreres físiques per impedir la caiguda de persones o vehicles pels marges dels 
vials, o elements per impedir que els vehicles envaeixin zones peatonals. 

2.10.2.1. Baranes 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, col·locades en 
la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig 
 Preparació de la base 
 Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

2.10.2.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 
La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 

Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista al projecte 

L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada 
per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó 
o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d’ancoratges. 

En els trams esglaonats, l’esglaonament de la barana s'ha d’efectuar a una distància ≥ 50 cm de l’element que 
provoqui l’esmentada variació d’alçada. 

Els trams de la barana han d’estar units, per soldadura si són d’acer o per una peça de connexió si són d’alumini. 

Els elements que constitueixen la barana poden ser de plàstic 100% reciclat. En aquests casos, tant les condicions 
de la partida i de l’obra executada són les mateixes que per als materials convencional. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les sol·licitacions següents, sense superar una fletxa 
d'1/250 de la seva llum: 

 Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 
 Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d’ús privat:: 50 kp/m 
- Lloc d’ús públic: 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

 Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 
 Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 

Toleràncies d’execució: 

 Replanteig: ± 10 mm 
 Alçària: ± 1 cm 
 Horitzontalitat: ± 5 mm 
 Aplomat: ± 5 mm/m 
 Separació entre muntants: Nul·la 

2.10.2.1.2. Condicions del procés d’execució 
Han d’estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

La D.F. ha d’aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han 
de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 

Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. La elecció depèn del sistema i de la distància 
que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d’amplària entre baranes. 

2.10.2.2. Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 
Perfil longitudinal flexible d’acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a barreres de 
seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 

L’execució de la unitat d’Obra inclou les operacions següents: 

 Replanteig per al repartiment dels trams 
 Col·locació i fixació dels trams 

2.10.2.3. Mesurament i abonament 
Les baranes, barreres i tanques per metres lineals (m),en la seva llargària en projecció horitzontal,  comprovats i 
acceptats per la DF. 

Les pilones i elements verticals per unitats (u), col·locats en obra, comprovats i acceptats per la DF. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, pintures i 
tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
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2.11. Estructures i elements de fusta 

2.11.1. Definició 
Dins d'aquesta unitat d'obra s'inclouen els elements de fusta que s'utilitzen en  determinats punts de l'àmbit del 
Projecte. Concretament, es preveu la seva utilització en els següents elements:   

― Taules i bancs de fusta. 

― Baranes de fusta. 

2.11.2. Materials 
La fusta a utilitzar en la construcció de tots els elements d'aquest projecte haurà de tenir el segell de certificació 
forestal del FSC (Forest Sterwardship Council o Consell d'Administració Forestal) o de la Forestal Paneuropea 
(PEFC). D'aquesta forma es pretén contribuir a l'aplicació de l'Agenda 21 consensuada en la Conferència de 
Nacions Unides sobre Medi ambient i Desenvolupament (UNICED, 1992), amb la finalitat de promoure una gestió 
socialment beneficiosa, econòmicament viable i ecològicament responsable.  

En cas que la fusta disponible no estigui en possessió del segell de certificació FSC només serà acceptada si 
pertany a explotacions forestals de boscos sostenibles. 

2.11.2.1. Condicions generals 
Fusta de Pi de Flandes: El color de la fusta de l’albura és groc pàl·lid i el del duràmen de color vermellós. La 
diferència entre ambdues zones és més acusada en la secció transversal on s'aprecien les diferents tonalitats. Els 
anells de creixement estan molt marcats en la fusta d'estiu i tenen un gruix d'1,5-3 mm, sobretot en la fusta 
procedent d'Espanya. La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir 
al·lèrgies en les mucoses. 

La fusta està classificada com a poc durable, amb gran diversitat de comportament, enfront de l'acció dels fongs 
xilófagos i sensible als anòbids, cerambícids i tèrmits. 

La fusta d’albura és impregnable i la de duràmen no és impregnable. En tots dos casos presenten una gran 
diversitat de comportament. 

Fusta de Pi de Flandes  
Propietats físiques Propietats mecàniques 
Densitat: 500-520-540 kg/m3 Fusta lliure de defectes: 
Contracció: Poc nervada 
 

 - Flexió estàtica: 
 - Mòdulo d’elasticitat: 
 - Compressió axial: 
 - Compressió perpendicular 
 - Tallant: 
 - Flexió dinàmica 

90-110 N/mm2 
8.600-10.000  
42-47N/mm2 
9,2 N/mm2 
10-11 N/mm2 
2,25 J/cm2 
 

Coeficients de contracció: total (unitari) 
 
- volumètrica:   12,9 %    (0,34) 
- tangencial:       6,8 %    (0,21) 
- radial:               3,8 %    (0,12) 
Duresa:              2,0      Semidura 

La fusta s'asseca a l'aire ràpidament i sense deteriorament de la seva qualitat, però a causa de la seva tendència 
tornar-se blovosa haurà de tractar-se amb productes anti-blaveig, o assecar-se ràpidament després del seu 
aprofitament, sobretot en el començament de la primavera i al final de la tardor. L'assecat a l'aire de taules de 27 
mm de gruix pot variar entre 3 i 5 mesos i per a taulons de 50 mm s'allarga fins a 6 o 10 mesos. 

En l'assecat artificial el risc de blaveig és menor. La durada de l'assecat, partint de fusta recentment serrada fins a 
un contingut d'humitat del 12 %, pot ser de l'ordre de 4 a 6 dies en taules de 27 mm de gruix i de 10 a 12 dies en 
taulons de 50 mm de gruix. 

Les cèdules d'assecat recomanades són la núm. 10 del CTBA; la T5-I6 (4/4) i la T5-I5 (8/4), com a cèdules suaus, i 
la T5-F6 (4/4) i T5-F5 (8/4), com a cèdules severes del FPLM; i la “L” (4/4) del PRL. 

El serrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. 

Presenta bones aptituds per a l'obtenció de xapes per desenvolupament i mitjançant cost a la plana. Per facilitar el 
tall dels nusos en el desenvolupament es recomana realitzar un vaporitzat moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depèn de la grandària i 
nombre de nusos i de la quantitat de resina que tingui. En el raspallat i en el moldurat han d'utilitzar-se els útils ben 
afilats, ja que és freqüent l'aparició d'una superfície de forma irregular, originada per la variació de densitat dels 
creixements. 

Presenta bones aptituds per a l'encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant això, si la fusta és molt resinosa i 
no ha estat sotmesa a un assecat artificial amb temperatures per sobre dels 70º C, és preferible emprar coles 
alcalines, com les coles de caseïna, les coles fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que 
endureixen en medi àcid, com les coles d'urea-formol. En tot cas es recomana encolar les superfícies fresques 
(recentment  raspallades). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenten altes resistències a l'arrencada. 

L'acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La presència de resina pot 
desmillorar l'aspecte de l'acabat, ja que poden produir-se exsudacions per la seva exposició al sol o per fonts de 
calor. Si la fusta ha estat assecada amb temperatures superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

Durabilitat natural i impregnabilidad: 

En tots els usos de fusta serrada en estructures per a l'edificació, es tindrà en compte allòs especificat sobre aquest 
tema en l’Eurocodi 5, i més concretament en la seva part 1. 

En el càlcul s'ha considerat una classe de servei 3, segons la qual la fusta pot estar exposada a situacions 
d'humitat perllongada. Aquesta classe de servei es correspon amb unes condicions ambientals en les quals la fusta 
pot superar un contingut d'humitat del 20 % durant algunes setmanes a l'any, com és el cas d'estructures situades 
a la intempèrie o en contacte directe amb el sòl o amb l'aigua. 

Les propietats resistents i d'elasticitat de la fusta seran les corresponents a una Classe Resistent C-27 per als 
pòrtics principals, i C-18 (mínim) per a la resta (segons la norma UNE EN 338 Fusta serrada. Classes Resistents), 
les propietats de les quals queden recollides en el corresponent apartat de càlcul. 

Les dimensions de les peces són les que figuren en els plànols com a resultat del procés de disseny i càlcul. Es 
tracta, per tant, de les dimensions de les peces disponibles per al muntatge després del raspallat. Han de complir-
se les toleràncies acceptades per la norma UNE EN 336 Fusta estructural. Coníferes i Pollancre. Dimensions i 
toleràncies” per a la classe de tolerància 2. En tot cas hauran de tenir-se en compte les toleràncies més exigents 
per a l'ajust dels ferratges. 

La humitat d'equilibri de la fusta se situa entre el 10 i el 15 %, amb un valor mitjà del 12%, per la qual cosa es 
recomana que el contingut d'humitat de la fusta en el moment de la seva posada en obra ha de trobar-se entre el 
12 i el 15 %.  

Per mesurar el contingut d'humitat s'utilitzarà la norma UNE 56.530-77 “Característiques físico-mecàniques de la 
fusta. Determinació del contingut d'humitat mitjançant higròmetre de resistència”. 

La fusta estarà exposada a una Classe de Risc 5, segons la norma UNEX EN 335 “Durabilitat de la fusta i dels 
seus productes derivats, definició de les classes de risc d'atac biològic”. El tractament protector preventiu haurà de 
realitzar-se en funció de la classe de risc en la qual es trobi la fusta. Aquesta classe correspon a una situació en la 
qual l'element està en contacte amb aigua. En aquestes circumstàncies el contingut d'humitat de la fusta pot ser 
superior al 20%. 

El risc d'atac serà el corresponent a la Classe 5 més l'addicional per xilofagos marins (exemples: construccions en 
aigua salada com a molls, pantalanes, passarel·les, ...). 

Els tipus de protecció es classifiquen en tres graus: superficial, mitjana i profunda. La seva definició és la següent: 

― Protecció superficial: és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector és de 3 mm., essent 
com a mínim d'1 mm. en qualsevol part de la superfície tractada. Els mètodes de tractament més adequats per 
a l'aplicació d'una protecció superficial són el pinzellat, la pulverització i la immersió breu. Els tipus de protecció 
utilitzats són els hidrodispersables i els que porten dissolvents orgànics. 

― Protecció mitjana: és aquella en la qual la penetració mitjana aconseguida pel protector és superior a 3 mm. a 
qualsevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. En aquest cas els sistemes de tractament 
més adequats són la immersió perllongada, la immersió calenta i freda i els sistemes d'impregnació per 
autoclau: buit-buit i buit-pressió. Els protectors utilitzats en aquests sistemes d'impregnació són les sals 
hidrosolubles i els protectors amb dissolvents orgànics. 

― Protecció profunda: és aquella en què la penetració mitjana aconseguida pel protector és igual o superior al 75 
% del volum impregnable. Els mètodes de tractament més adequats per aconseguir la protecció en profunditat 
són els ja referits d'autoclau i els productes protectors utilitzats, les sals hidrosolubles i els protectors amb 
dissolvents orgànics. 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

 

Pàgina 76                                          Document III. Plec de Condicions Tècniques 

L'elecció del tipus de protecció en funció de la classe de risc es recullen a la taula següent: 

CLASSE DE RISC TIPUS DE PROTECCIÓ 
1 No necessària. Recomanada superficial 
2 Necessària superficial. Recomanada mitjana. 
3 Necessària mitjana. Recomanada profunda 
4 Necessària profunda 
5 Necessària profunda 

El tractament protector adequat ha de seguir les prescripcions de la norma UNE EN 351 “Durabilitat de la fusta i 
dels productes derivats de la fusta, fusta massissa tractada amb productes protectors”. 

El tractament ha de ser realitzat per una empresa acreditada convenientment pels diferents organismes 
competents, la qual ha de trobar-se en disposició de facilitar informació necessària relativa a l'eficàcia del 
tractament i del producte. 

El mesurament de dimensions en la fusta amb aplicacions estructurals haurà de realitzar-se d'acord amb la norma 
UNE EN 336 “Fusta estructural”.  

En aquesta norma la humitat de referència per definir les mesures nominals és del 20%; per compensar les 
variacions de dimensions de gruix i amplària d'una peça de fusta amb humitat diferent a la de referència es pot 
utilitzar la següent correcció de les dimensions: 

― increment del 0,25% per cada 1% de contingut d'humitat, superior al 20%, inferior al 30%. 

― disminució del 0,25% per cada 1% de contingut d'humitat inferior al 20%. 

Les toleràncies en les dimensions nominals, es donen per a dues classes: 

En les dimensions de la secció transversal: 

Classe 1: 

a) per a gruixos i amples menors o iguals a 100 mm. 

 - 1 mm, + 3 mm 

b) per a gruixos i amples menors que 100 mm. 

 - 2 mm, + 4 mm 

Classe 2: 

a) per a gruixos i amples majors o iguals a 100 mm. 

 -1 mm, + 1 mm 

b) per a gruixos i amples menors que 100 mm 

 - 1,5 mm, + 1,5 mm 

En la longitud: no s'admeten toleràncies negatives. 

Si la fusta es destina a ocupacions no estructurals, les dimensions i toleràncies s'especificaran d'acord amb la 
normativa del CEN TC/175 (en desenvolupament). 

Es recomana que totes les peces vagin, a més de raspallades, bisellades en les arestes, especialment les més 
exposades al contacte amb els usuaris de la passarel·la i a les zones d'entrada dels encoratges. 

2.11.2.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 
En la recepció de la fusta serrada hauran de comprovar-se els aspectes següents: 

― Comprovació visual, en tant que sigui possible, de l'espècie. 

― Qualitat de la fusta, mitjançant el marcat, si existeix, o el mesurament dels defectes d'acord amb la norma de 
classificació. 

― Contingut d'humitat, mitjançant mesurament amb *xilohigrómetro en un nombre representatiu de les peces. 

― Dimensions i toleràncies d'acord amb la norma. 

Durant l’emmagatzematge, transport i muntatge s'evitarà sotmetre a les peces a tensions superiors a les previstes. 
Si l'estructura es carrega o recolza de manera diferent a la qual tindrà en servei es comprovarà que aquestes 
condicions són admissibles i hauran de tenir-se en compte aquelles càrregues que puguin produir efectes dinàmics. 

2.11.2.3. Ferros, acers i elements metàl·lics en elements de fusta 
Els acers laminats hauran de ser de gra fi i homogeni, sense presentar esquerdes ni senyals que puguin 
comprometre la seva resistència, estar ben calibrats qualsevol que sigui el seu perfil i els extrems escairats i sense 
rebabes. 

Els assajos a tracció hauran de llançar càrregues de trencament mínim de 3.700 Kg/cm2 amb un allargament 
mínim en trencament del 23% en barretes de 200 mm. 

Per a l'acer d'armadures serà aplicable la Instrucció de Formigó Estructural (EHE),  exigint-se el tipus B400S o 
superior.  

Referent a doblegat, solapes, entroncaments, col·locació, etc., es complirà estrictament el prescrit en la citada 
Instrucció. 

Tots els elements metàl·lics que intervenen en els elements de fusta (ferramentes, perns, volanderes, tirafons i 
claus) hauran d’estar sotmesos a una Classe de Servei 3, en un ambient corrosiu. A la taula següent es donen 
exemples de la protecció mínima contra la corrosió o les especificacions per al material en les diferents classes de 
servei: 

Ferramentes Classe de servei 1 Classe de servei 2 Classe de servei 3 
Claus, espigues, 
tirafondos 

Cap Cap Fe/Zn 25c ** 

Perns Cap Fe/Zn  12c Fe/Zn 25c ** 
Grapes Fe/Zn 12c Fe/Zn  12c Acer inoxidable 
Plaques dentades i 
plaques d’acer de gruix 
<= 3 mm. 

Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c Acer inoxidable 

Plaques dentades i 
plaques d’acer de gruix 
de 3 a 5 mm 

Cap Fe/Zn 12c Fe/Zn  25c ** 

Plaques dentades i 
plaques d’acer de gruix 
> de 5 mm. 

Cap Cap Fe/Zn 25c ** 

Exemples d'especificacions mínimes per al material o per la protección contra la corrosió de les ferramentes 
(relatius a la norma ISO 2081). 

* Si s'empra galvanització en calent, la protecció Fe/Zn 12c hauria de ser substituïda per Z 275, i Fe/Zn 25 c hauria 
de substituir-se per Z350, ambdues d'acord amb la norma EN 10147. 

** En condicions especialment corrosives hauria de considerar-se la utilització de Fe/Zn 40, una galvanització en 
calent més gruixut o acer inoxidable. 

Tots els elements metàl·lics (cargols, perns, volanderes, rosques, tirafons i plaques d'acer laminat, etc.) que formen 
part de les diferents estructures de fusta seran d'acer inoxidable de designació tipus AISI 316. Per tant, és d’obligat 
compliment la normativa UNE-36-016-89. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i cadascun dels elements. Els 
el cas d’acers inoxidables, hauran de garantir les següents característiques: 

― Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

― Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

― Allargament: > 15 % 

― Estricció: >50 % 

No s'admetran cargols que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar algun assaig de contrast, 
aquestes característiques es determinaran d'acord amb la Norma UNE 36-401-81. 
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2.11.3. Execució 

2.11.3.1. Característiques geomètriques 
La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no admetent-se desviacions dels 
elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 

Normativa i assajos de referència: 

 EUROCÓDIGO núm.5 "Estructures de fusta" 

 DIN 1052 

 UNE 56528, 56537-79, 56535-77, 56544, 56543. 

Amb l’objectiu de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d'humitat, i tenint en compte l'ambient marí en 
el qual es realitza el projecte, sempre que el procés de fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau 
d'humitat entre el 25 i el 30%. En qualsevol cas, aquesta dada haurà d'estar inclosa entre la documentació relativa 
a la fusta emprada que el Contractista haurà de subministrar la Direcció d'Obra. 

La fusta es tractarà químicament per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb salis tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) mitjançant exposició mínima 
de vint (20) hores en autoclau, amb alternança de règims de buit i de pressió. 

El tractament haurà d'estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar fusta per a 
usos exteriors. S'haurà de guarir i protegir la fusta amb resines. El producte específic i el procediment de realització 
haurà de ser aprovat per la Direccio d'Obra abans de dur a terme qualsevol construcció emprant la fusta escollida. 

2.11.3.2. Cargols i elements metàl·lics 
Abans de començar les soldadures dels cargols s'homologarà el procediment de soldadura. Per això se soldaran 
tres perns sobre xapes del mateix material i màxim grossor dels elements reals. Es realitzarà un control amb líquids 
penetrants que garanteixi que la soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de soldadura haurà 
de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se conjunts de tres perns realitzant un nou assaig, fins que aquest 
quedi satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran assajos  a tracció fins al trencament: el procediment es 
considerarà homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el valor de càrrega de trencament és igual 
o superior a la nominal del stud. 

Es realitzarà una inspecció visual al 100% de les soldadures dels cargols: aquells que el cordó de soldadura hagi 
resultat incomplet (>360º) hauran de ser arreglats emplenant la part sense soldadura amb un cordó que tingui com 
a mínim una altura igual al diàmetre del cargol. 

El farciment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb elèctrodes de baix contingut en 
hidrogen. 

Les zones del material base sobre les quals se soldaran els cargols, estaran convenientment raspades i lliures 
d'òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent a sotmetre'ls a un assaig de 
doblegament a 15º de la vertical, bé amb maça o fent alçaprem amb un tub, una vegada freda la soldadura; si falla 
la unió o la soldadura queda trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol 
serà substituït. Aquesta inspecció es realitzarà preferentment en aquells caragols el cordó dels quals presenti un 
aspecte rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol que no tingui la unió correcta, 
s'inspeccionaran tres de nous. 

A les zones on s'hagi d'eliminar un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa emplenant prèviament les 
mossegades amb elèctrode de baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l'estructura s'executi després de soldar tots els caragols. 

2.11.4. Mesurament i abonament 
La fusta estructural (plataformes, paviments, etc.) es mesurarà i abonarà en m2 d'estructura mesurada sobre 
plànols i realment executada, i amb els preus establerts en els Quadres de Preus. 

Les baranes es mesuraran per metres (m) realment instal·lats, mesurats en la direcció del passamans entre els 
extrems més sortints. 

El preu unitari de barana inclourà els ancoratges, sistema de pintura, juntes i tots els treballs que siguin necessaris 
per al total acabat de la unitat. 

El mobiliari urbà per unitat (u) instal·lada, amidada segons les especificacions del quadre de preus i comprovades i 
acceptades per la DF. 

Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i connexions 
necessàries per la correcta instal·lació de cada element. 

2.12. Medi ambient 
A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica les condicions mediambientals a 
contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental 
(PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions les ha de considerar i complir l’empresa contractista. 

En el següent apartat es defineixen més àmpliament les condicions ambientals esmentades. 

Al mateix annex es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el 
contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental i l’aprovarà la DF abans del 
començament de les obres. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura que s’incorporen 
nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. L’actualització del PMA es notificarà 
al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà la documentació pertinent que conformaria el nou PMA. 

Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte quant a la realització dels informes 
ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental de la DF (encarregat de realitzar els 
informes) tota la documentació que aquest li sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les 
obres. 

2.12.1. Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 
Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi Ambiental del projecte (a 
l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 

Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista i de la DF), 
constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte executiu. 

Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres, es poden diferenciar segons si fan 
referència al medi físic, natural i antròpic. 

Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als aplicables a la fase d’obra: 

 Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte constructiu. 
 Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses al projecte 

constructiu. 
 Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als aspectes ambientals 

relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni 
natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, etc. 

2.12.1.1. Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de l’execució de les obres per a 
cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general que condicionen el correcte funcionament de les 
obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, 
com a mínim s’han de contemplar les següents: 

 El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres aspectes, ha 
d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i tots els Plans o Procediments 
Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 

 Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per la DF abans de 
l’inici de les obres. 

 Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió ambiental de les obres 
són les que s’anomenen a continuació. 
- Punt Net de Residus Perillosos: 
- Punt Net de Residus No Perillosos 
- Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 
- Parc de Maquinària 
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 Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades 
mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant així que la zona d’afecció marcada es 
limita a la mínima imprescindible. 

Aquestes zones són: 

- Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 
- Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 
- Parc de maquinària 
- Casetes d’obra 
- Vials i accessos a l’obra 
- Abocadors 
- Àrees de préstec 
- Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 
- Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de Canaletes de 

Formigó. 

 S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari crear de 
nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic d’accessos (a realitzar pel Contractista i a 
aprovar per la DF) que s’adjuntarà al PMA. 

 Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies 
de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

 S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en 
cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 

 Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de 
subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

 En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa pública, o bé 
s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els residus orgànics es gestionaran 
d’acord amb la normativa vigent. 

 Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de 
revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la DF). 

 Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, hidrosembra o sembra 
i/o plantació d’arbres i/o arbusts, segons l’àrea a restaurar (talussos, àrees de préstec, abocadors, zones 
auxiliars de les obres, etc.). 

 Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de ser afectats per 
la mateixa i es protegiran en cas necessari. 

 D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a 
la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 

2.12.1.2. Execució de les obres. Medi físic 

2.12.1.2.1. Edafologia 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una zona destinada 
a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta de terra vegetal i 
que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre. 
 Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de 

contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 
 Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o enjardinament, d’acord com 

s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques 
dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, 
es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa 
entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre 
sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats (incloent camins no 
asfaltats) abans de la restauració definitiva. 

Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com ara accessos 
temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o d’aplecs temporals de fora de 
l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls 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. 

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. 

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 altre substàncies 
contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses sèptiques degudament 
impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a la xarxa pública prèvia autorització. 

2.12.1.2.2. Geologia i geomorfologia 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors 
o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar 
de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels abocaments s’ha de presentar a la direcció de les 
obres un pla específic on almenys hi consti el següent: 

 Situació actual de l’abocador 
 Volum d’abocament previst 
 Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de restauració previ), 

- restitució de l’ús original del terreny 
- estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

aportació de terra vegetal 

hidrosembra 

plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa aplicable. En cas de 
crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici de l’extracció de 
préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on hi consti el següent: 

 Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 
 Volum d’extracció previst 
 Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 
- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
- estabilització de talussos i integració paisatgística 

aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

aportació de terra vegetal 

hidrosembra (si s’escau) 
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plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

2.12.1.2.3. Hidrologia 
Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a mínim, les següents: 

 El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de 
maquinària. 

 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. 

 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 altre 
substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu 
perillós. 

 En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses sèptiques 
degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a la xarxa pública prèvia 
autorització. 

 Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es duran a 
terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà l’autorització que correspongui. 

 La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 
 De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, combustibles, 

pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 
 No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear guals, aquests hauran 

de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 

2.12.1.2.4. Contaminació atmosfèrica 
Sempre que els camions surtin de l’àmbit de les obres, cal cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de 
terres per reduir l’emissió de partícules. 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així minimitzar el nivell de 
partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el transport de materials, la circulació de 
maquinària, etc. 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal d’assegurar que les 
emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels límits permesos. 

2.12.1.2.5. Contaminació acústica 
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A mode orientatiu aquests 
serien els que es mostren a la taula següent: 

Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 

 Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 

Zones industrials 70 60 - - 

Resta de zones 60 50 40 35 

Horari Dia Nit Dia Nit 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les 
ordenances municipals corresponents. 

2.12.1.2.6. Contaminació lluminosa 
En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els requeriments referits a les 
característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

2.12.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic 

2.12.1.3.1. Vegetació 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit d’actuació i a l’entorn 
proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de 
protectors, abalisament, etc.) 

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones de 
menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació natural (arbrada o no). 

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no han de ser 
enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració. 

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport fitosanitari. 

2.12.1.3.2. Fauna 
Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà un seguiment del 
comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes derivats del 
moviment de maquinària i accions de construcció dels habitatges. 

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que acostumen a 
desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna (refugi, aliment, corredor biològic, 
etc.). 

Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica al Document Ambiental), comprovar que 
es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades activitats: 

 Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període febrer – agost. 
 La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a realitzar-lo fora del 

període febrer - juny. 

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que s’afecti 
involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al centre autoritzat de recuperació 
de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a l’Oficina territorial del Departament 
d’Agricultura, Alimentació, Ramaderia i Pesca. 

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i 
adreces del centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, entre d’altres. 

2.12.1.3.3. Espais protegits 
En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en compte les 
prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, plans rectors, plans de gestió, etc.) 
dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, restriccions, etc. 

2.12.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic 

2.12.1.4.1. Paisatge 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees d’instal·lacions auxiliars, 
etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny. 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones de menor 
qualitat i fragilitat ambiental. 

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees d’abassegament de 
material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 
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Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i els préstecs i 
abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats i estiguin en 
funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat (TES). 

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

Evitar modificar la morfologia del terreny. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o 
préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

2.12.1.4.2. Usos i ocupacions 
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu 
degudament senyalitzats. 

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.). 

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les possibles 
afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població i la fauna), les 
relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural pròxima, no afectar les condicions de 
salubritat per a la població, etc.), les considerades per a la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 

2.12.1.4.3. Patrimoni cultural 
Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, realitzar una 
intervenció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, caldrà 
paralitzar les obres en l’espai ocupat per aquests jaciments o béns culturals i comunicar-ho immediatament a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

2.12.1.4.4. Residus 
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que 
requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos i 
d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no requereixen 
seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

 Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que 
requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de contractar un gestor i un transportista 
autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

 En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat i, 
també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie de documents que han de ser 
entregats a la DF com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de 
recollida, fulls de seguiment de residus, etc.). 

 Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) als abocadors de 
terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es puguin tractar i 
valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació per a reblert, demolició de paviment de 
vies en desús i d’estructures de formigó en general per a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la 
maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una empresa subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels olis a la DF. 

2.12.1.5. Execució de les obres. Riscos 

2.12.1.5.1. Riscos 
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació per a períodes 
de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones 
properes. 

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal. 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment 
(regs, restauracions, etc.). 

2.12.2. Instal·lacions / mesures per a la gestió ambiental en obres 
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la gestió ambiental 
requerida per la normativa ambiental vigent . 

2.12.2.1. Punt Net de Residus Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 

1) RESIDUS ESPECIALS 

2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat que requereixen seguiment 
per part de l’òrgan administratiu competent. 

La classificació i la gestió dels residus dels punts nets ha d’estar d’acord amb la normativa d’aplicació, 
especialment: 

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 

ORDENde 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

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. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

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 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. 

ORDEN304/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 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados 

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 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció 
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Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es 
generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de 
residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades 
del posseïdor del residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves i làmina 
plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per 
part dels operaris que participen a l’obra. 

2.12.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de:  

1) Residus inerts 

2) Residus no especials amb tractament de valorització estipulat que NO requereixen seguiment per part de l’òrgan 
administratiu competent. 

La classificació i la gestió dels residus dels punts nets ha d’estar d’acord amb la normativa d’aplicació, 
especialment: 

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 

ORDENde 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

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. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

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 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. 

ORDEN304/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 

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados 

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 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es 
generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra 

2.12.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 
Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de formigó arreu de l’obra, 
concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la dispersió de formigó 
fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció i 1 m de fondària. 
També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 

La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que s’hagi fet servir un 
contenidor. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra 

2.12.2.4. Parc de Maquinària 
Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 

 Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció sobre el sòl 
natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament 

  Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de manteniment i 
reparació de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de maquinària 
(impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de 
la zona d’estacionament (impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir de tal forma que es 
puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra 

2.12.2.5. Adequació d’embornals per a evitar la caiguda de fauna 
Consisteix en col·locar una reixa metàl·lica interior, sota la reixa de fosa dúctil, per tal de minimitzar la possibilitat 
de caiguda de la fauna de mida petita dins l’embornal. 

Aquesta mesura, per a executar-se, ha de figurar en projecte. Amb tot però, s’ha de prendre sempre que així es 
sol·liciti durant la tramitació del planejament i/o projecte o en cas que això ho determini la DF, per assessorament 
del Responsable de la Vigilància Ambiental (per proximitat a àrees protegides, per requeriment de l’òrgan 
ambiental, per proximitat a àrees naturals, etc.) 

2.12.3. Gestió de residus 
Operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran, manteniment dels contenidors a l’obra, càrrega i 
transport, o transport amb temps d’espera per a la càrrega, i deposició al centre de reciclatge o centre de 
transferència de terres, material d’excavació i residus de la construcció. 

2.12.3.1. Gestió de residus generats durant l’obra 
En obra caldrà separar com a mínim els següents residus:  

 Runa 
 Terra  
 Terra vegetal  
 Metalls  
 Vidre 
 Plàstic 
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 Fusta 
 Paper i cartró  
 Residus especials   

Caldrà que cada un d’aquests residus tingui en obra un contenidor o espai habilitat adequadament i caldrà 
supervisar la seva disposició, manteniment i senyalització, al igual que també caldrà supervisar el transport i 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.  

En cas que aquesta segregació en obra no fos possible el contractista i la DF hauran de justificar-ho.  

2.12.3.1.1. Condicions d’execució de la gestió dels residus  
La gestió dels residus en obra s’haurà de tramitar segons criteris establerts en el Real Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. El control de la gestió es fa mitjançant la següent documentació:  

Fitxa acceptació  

Full de seguiment 

Full de seguiment itinerant  

Fitxa de destinació  

Justificant de recepció del residu  

S’han considerat els tipus següents: 

 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport 
i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, 
disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 

 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Residus de la construcció 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. Cal complir la 
legislació vigent de seguretat i salut.  

Residus especials 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació actual, i ha de lliurar el 
certificat on s’indica 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 centre adequat i 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

Classificació de residus 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 
ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

2.12.3.1.2. Mesurament i abonament 
Per tones (t) de pes realment tractat, comprovats i acceptats per la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i tots els canons, taxes i despeses per la 
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En cas de valorar el volum gestionat, es considera un increment per esponjament d’un 35%, respecte al volum 
teòric de l‘element.  

2.12.3.2. Gestió de residus procedents de l’excavació 
Es minimitzarà el màxim possible el transport de terres netes i reutilitzables a abocador.  

En cas de no ser possible caldrà justificar la classificació d’aquestes terres segons el Decret 1/1997 segons si es 
tracta de residus inerts, residus no especials o residus especials.   

S'han considerat els tipus següents: 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la 
deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la 
deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 1.100 kg/m3), 
procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la 
deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 
kg/m3), procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la 
deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d’excavació. 

 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la 
deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d’excavació. 

2.12.3.2.1. Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les proteccions necessàries per a aconseguir les condicions de seguretat 
suficients, caldrà assegurar-se de complir amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. . 

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. 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

A l’obra 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres.  

Les àrees utilitzades per a la classificació del residu hauran d’estar acceptades per la DF.  

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats en projecte o establert per la DF. . 

Les característiques de les terres han complir les condicions establertes en el plec de condicions tècniques en 
funció de l’ús previst per aquestes. La reutilització de terres en la obra cal que tinguin l’aprovació de la DF.  
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A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DF no accepti com a 
útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació actual, i ha de lliurar el 
certificat on s’indica 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 centre adequat i 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

2.12.3.2.2. Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts especials i no especials 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per de la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i les despeses de classificació, càrrega, 
transport, abocament, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus. 

Es considera un increment per esponjament d’un 35% aproximadament, respecte al volum teòric de l’element. 

 

 

 

 

 

Barcelona, octubre de 2019 

 

L’autor del Projecte,     

 

 

 

Pere Massó Suaz 

Arquitecte, col·legiat núm. 53031-1 
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1. Amidaments 
 
                      

Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C M2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o 
altres sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T1a             
  Pk0+621 a 

Pk0+717 
 96,000  3,200 307,200       

                                
            Total M2 d'Amidament : 307,200       
                                
                                
                                
   

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T1a             

  
Pk0+621 a 
Pk0+717 medicio 
s/topo 

 39,600   39,600       

                                
            Total M3 d'Amidament : 39,600       

01.02-2 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T1a             

  
Pk0+621 a 
Pk0+717 medició 
s/topo 

 79,200   79,200       

  Entrega Gual Cal 
Teixidor 

 20,000 3,000 0,500 30,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 109,200       
 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Gual Cal Teixidor  20,000 3,000  60,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 60,000       

01.03-2 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, 
terra seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou subministre 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T1a             

  
Pk0+621 a 
Pk0+717 medicio 
s/topo 

 79,200   79,200       

                              
           Total M3 d'Amidament : 79,200       

01.03-3 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i 
compactat al 95% pm amb estesa i piconatge del material- 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T1a             

  
Pk0+621 a 
Pk0+717 medició 
s/topo 

 39,600   39,600       

                              
           Total M2 d'Amidament : 39,600       
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

SUBCAPITOL : 01.04.01 GUAL CAL TEIXIDOR     
SUBCAPITOL : 01.04.01.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.01.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     80,000   80,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 80,000       
01.04.01.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Calaix 1 13,500 4,500  60,750       
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  Proteccions aigües 
avall 

1 27,000 3,200  86,400       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,500 3,500  45,500       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
  Excavació roca 1 9,000 5,600 0,400 20,160       
                                
            Total M3 d'Amidament : 233,810       
01.04.01.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Interior ulls i reblert 
llit escullera aigües 
avall 

1 8,500 7,500  63,750       

  
Reomplert llera 
aigües amunt 
(coronació 
proteccions) 

2 2,000 3,500  14,000 
      

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 98,750       
01.04.01.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig 1 9,000 5,600 0,400 20,160       
                                
            Total M3 d'Amidament : 123,810       
01.04.01.01-

5 
G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig 1 9,000 5,600 0,400 20,160       
                                
            Total M3 d'Amidament : 123,810       
01.04.01.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Residus 
esbrossada 

 80,000 0,050  4,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
01.04.01.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
SUBCAPITOL : 01.04.01.02 ESTRUCTURES     
01.04.01.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Base calaixos 

(saneig) 
1 9,000 5,600 0,400 20,160       

                              
           Total M3 d'Amidament : 20,160       
01.04.01.02-

2 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Regularització base 

de fonament 
1 9,000 4,300 0,150 5,805       

                              
           Total M3 d'Amidament : 5,805       
01.04.01.02-

3 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport calaixos 1 9,000 4,000  36,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 36,000       
01.04.01.02-

4 
GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 

2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.04.01.02-

5 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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Encofrat lateral 
llosa formigó 
superior 

2 8,700  0,200 3,480       

  Encofrat lateral 
extrems 

2  4,000 0,200 1,600       
                                
            Total M2 d'Amidament : 5,080       
01.04.01.02-

6 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Armadura r10 1 600,000   600,000       
  Reforços de lligat r8 1 20,000   20,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 620,000       
01.04.01.02-

7 
G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 

2 mans       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pont unió llosa amb 

prefabricats 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.01.02-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa superior 1 8,700 4,000 0,150 5,220       
                                
            Total M3 d'Amidament : 5,220       
01.04.01.02-

9 
G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 

escampat a mà       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg cura llosa 

superior 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.01.02-

10 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Cares extradós 

extrems 
2 4,000  2,400 19,200       

                                
            Total M2 d'Amidament : 19,200       

 
 
SUBCAPITOL : 01.04.01.03 ACABATS I PROTECCIONS 

    

01.04.01.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1  2,000  2,000       
                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.01.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1  2,000  2,000       

                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.01.03-

3 
GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 

terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport senyals 2 2,500   5,000       
                              
           Total M d'Amidament : 5,000       
01.04.01.03-

4 
G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 

amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 14,500 3,000  43,500       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 4,500 3,000  27,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 70,500       
01.04.01.03-

5 
E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 

90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 3,250 3,000  9,750       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,250 3,000  37,500       
                              
           Total M3 d'Amidament : 47,250       
01.04.01.03-

6 
G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

      



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 8 Pressupost 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tubulars D150 e 6  2,000 4,000 8,500 68,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 68,000       
01.04.01.03-

7 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Patilles fites 8 3,000 0,700 0,280 4,704       
                                
            Total Kg d'Amidament : 4,704       
01.04.01.03-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fites  8,000  0,006 0,048       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,048       
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES     
01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T1a            
  Pk0+621 a 

Pk0+717 
 96,000 6,000  576,000       

                                
            Total M2 d'Amidament : 576,000       
SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT     
01.05.0H-1 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 

camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt 
d'abastiment fins el lloc d'ús 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Hidrosembra t1a            
  Pk0+621 a 

Pk0+717 
5    5,000       

                                
            Total M3 d'Amidament : 5,000       
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus no 

especials 
 0,377   0,377       

  Esbrossada gual  80,000 0,100 1,400 11,200       
                              
           Total M3 d'Amidament : 11,577       

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Balanç de terres  333,450   333,450       
                              
           Total M3 d'Amidament : 333,450       

01.08-3 F2RAZ001 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls 
barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     2,162   2,162       
                              
           Total M3 d'Amidament : 2,162       

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     0,075   0,075       
                              
           Total M3 d'Amidament : 0,075       

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     0,151   0,151       
                              
           Total M3 d'Amidament : 0,151       

01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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     0,030   0,030       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,030       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i 
ruptura a compressió. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Paviment exterior  2,000   2,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la 
pròpia obra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Entrada 1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     4,000   4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Formació 1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
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            Total Ut d'Amidament : 2,000       
01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-12 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    5    5,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 5,000       

01.10-13 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-14 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-15 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

    1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-16 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    5    5,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 5,000       

  

                              
                              
                              

  

 

2. Quadre de preus número 1 
 
             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C M2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres 
sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre 
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 1,96 € u amb noranta-sis Euros 

01.02-2 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 2,13 € dos amb tretze Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm     
          TOTAL EUROS PER M2 1,30 € u amb trenta Euros 

01.03-2 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

            TOTAL EUROS PER M3 9,70 € nou amb setanta Euros 

01.03-3 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

            TOTAL EUROS PER M2 23,68 € vint-i-tres amb seixanta-
vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01 GUAL CAL TEIXIDOR 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01.01 Moviments de terres 

01.04.01.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.01.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.01.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

01.04.01.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.01.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.01.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

01.04.01.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01.02 Estructures 

01.04.01.02-
1 

G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

            TOTAL EUROS PER M3 57,26 € cinquanta-set amb vint-i-sis 
Euros 

01.04.01.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER M3 80,40 € vuitanta amb quaranta 
Euros 

01.04.01.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.01.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

          TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € mil vint Euros 

01.04.01.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

          TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.01.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

          TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.01.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans     

          TOTAL EUROS PER M2 20,75 € vint amb setanta-cinc 
Euros 

01.04.01.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

01.04.01.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

          TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.01.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

          TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01.03 Acabats i proteccions 

01.04.01.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

          TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.01.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

          TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.01.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

          TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.01.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

            TOTAL EUROS PER M3 36,72 € trenta-sis amb setanta-dos 
Euros 

01.04.01.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

01.04.01.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i 
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

    

            TOTAL EUROS PER KG 2,33 € dos amb trenta-tres Euros 

01.04.01.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.01.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

            TOTAL EUROS PER M2 1,11 € u amb onze Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-1 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el 
lloc d'ús 

    

            TOTAL EUROS PER M3 22,74 € vint-i-dos amb setanta-
quatre Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 7,73 € set amb setanta-tres Euros 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 1,50 € u amb cinquanta Euros 

01.08-3 F2RAZ001 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls 
barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,29 € sis amb vint-i-nou Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic 
no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,08 € sis amb vuit Euros 

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,93 € sis amb noranta-tres Euros 

01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i 
cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,18 € sis amb divuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 62,41 € seixanta-dos amb 
quaranta-u Euros 

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     

          TOTAL EUROS PER UT 130,90 € cent  trenta amb noranta 
Euros 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia 
obra 

    

          TOTAL EUROS PER UT 24,77 € vint-i-quatre amb setanta-
set Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
          TOTAL EUROS PER UT 22,11 € vint-i-dos amb onze Euros 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

          TOTAL EUROS PER UT 67,00 € seixanta-set Euros 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada 
cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 
60x60cm totalment formigonats. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 207,78 € dos-cents set amb setanta-
vuit Euros 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
          TOTAL EUROS PER UT 17,26 € disset amb vint-i-sis Euros 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

            TOTAL EUROS PER UT 21,70 € vint-i-u amb setanta Euros 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

            TOTAL EUROS PER UT 25,27 € vint-i-cinc amb vint-i-set 
Euros 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     
            TOTAL EUROS PER UT 2,60 € dos amb seixanta Euros 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € zero amb seixanta-tres 
Euros 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € vint amb cinquanta-u Euros 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.     

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € tres amb noranta-quatre 
Euros 

01.10-12 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 17,10 € disset amb deu Euros 

01.10-13 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € seixanta-dos amb trenta-
cinc Euros 

01.10-14 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 65,29 € seixanta-cinc amb vint-i-
nou Euros 

01.10-15 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 66,29 € seixanta-sis amb vint-i-nou 
Euros 

01.10-16 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER UT 81,97 € vuitanta-u amb noranta-set 
Euros 

  

                      
                      
                      

  

                      
                      
                      
   

 

3. Quadre de preus número 2 
 
   

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres 
sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre 
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

    

               Maquinària 0,64 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 1,72 € 

               2 % Costos indirectes 0,04 € 

           TOTAL EUROS PER M3 1,96 € 

01.02-2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 1,89 € 

               2 % Costos indirectes 0,04 € 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 14 Pressupost 

   

                  Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

            TOTAL EUROS PER M3 2,13 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm     
                Maquinària 1,27 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,30 € 

01.03-2 F2A1Z100 m3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 

    

                Materials 9,51 € 

                2 % Costos indirectes 0,19 € 

            TOTAL EUROS PER M3 9,70 € 

01.03-3 F921R01FB m2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 8,25 € 

                Materials 13,93 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,46 € 

            TOTAL EUROS PER M2 23,68 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01 GUAL CAL TEIXIDOR 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01.01 Moviments de terres 

01.04.01.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

                Maquinària 0,64 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.01.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m 
d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 11,92 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

   

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,26 € 

           TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.01.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

               Mà d'obra 4,23 € 

               Maquinària 7,71 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,24 € 

           TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.01.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

               Maquinària 6,61 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.01.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de 
residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 3,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,07 € 

           TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.01.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

               Maquinària 24,53 € 

               2 % Costos indirectes 0,49 € 

           TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.01.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 22,50 € 

               2 % Costos indirectes 0,45 € 

           TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01.02 Estructures 

01.04.01.02-
1 

G31511X4 m3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

               Mà d'obra 4,09 € 
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                  Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Maquinària 12,41 € 

                Materials 39,58 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 1,12 € 

            TOTAL EUROS PER M3 57,26 € 

01.04.01.02-
2 

G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 4,09 € 

                Maquinària 12,41 € 

                Materials 62,26 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 1,58 € 

            TOTAL EUROS PER M3 80,40 € 

01.04.01.02-
3 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

                Mà d'obra 4,91 € 

                Materials 6,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,22 € 

            TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.01.02-
4 

GD7E001X ut Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m de 
fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

                Mà d'obra 4,21 € 

                Maquinària 138,38 € 

                Materials 857,35 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 20,00 € 

            TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € 

01.04.01.02-
5 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per 
a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

                Mà d'obra 34,69 € 

                Materials 3,14 € 

                Mitjans auxiliars 0,87 € 

   

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,77 € 

           TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.01.02-
6 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.01.02-
7 

G78111X1 m2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 mans 
    

               Mà d'obra 5,89 € 

               Materials 14,36 € 

               Mitjans auxiliars 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,41 € 

           TOTAL EUROS PER M2 20,75 € 

01.04.01.02-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

01.04.01.02-
9 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a mà 
    

               Mà d'obra 1,80 € 

               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.01.02-
10 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

               Mà d'obra 5,89 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Materials 0,48 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.01.03 Acabats i proteccions 

01.04.01.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 50,17 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,12 € 

            TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.01.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 52,13 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,16 € 

            TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.01.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

                Mà d'obra 3,83 € 

                Maquinària 0,04 € 

                Materials 9,53 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,27 € 

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.01.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

                Mà d'obra 1,98 € 

                Maquinària 14,66 € 

   

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Materials 19,33 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,72 € 

           TOTAL EUROS PER M3 36,72 € 

01.04.01.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 0,55 € 

               Materials 39,75 € 

               2 % Costos indirectes 0,81 € 

           TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 

01.04.01.03-
6 

G44251XC kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i galvanitzat, 
col·locat a l'obra amb cargols 

    

               Mà d'obra 0,56 € 

               Materials 1,71 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER KG 2,33 € 

01.04.01.03-
7 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.01.03-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-1 GR721AK0B m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

                Mà d'obra 0,06 € 

                Maquinària 0,09 € 

                Materials 0,94 € 

                2 % Costos indirectes 0,02 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,11 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-1 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc 
d'ús 

    

                Mà d'obra 11,17 € 

                Maquinària 9,49 € 

                Materials 1,63 € 

                2 % Costos indirectes 0,45 € 

            TOTAL EUROS PER M3 22,74 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

                Maquinària 7,58 € 

                2 % Costos indirectes 0,15 € 

            TOTAL EUROS PER M3 7,73 € 

01.08-2 F2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 15 i fins a 20 km 

    

                Maquinària 1,47 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M3 1,50 € 

01.08-3 F2RAZ001 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats no 
especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa 
del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

                Mà d'obra 1,00 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,10 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,29 € 

01.08-4 F2RAZ002 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, 
a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del 
procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

               Mà d'obra 0,86 € 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,03 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,08 € 

01.08-5 F2RAZ003 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a 
una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés 
de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

               Mà d'obra 1,64 € 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,07 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,14 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,93 € 

01.08-6 F2RAZ004 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa 
del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

               Mà d'obra 0,92 € 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,07 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,18 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 
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01.09-1 XEH010 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó 
fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 

    

                Materials 59,99 € 

                Mitjans auxiliars 1,20 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,41 € 

01.09-2 XTR010PC16 Ut Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     
                Materials 125,81 € 

                Mitjans auxiliars 2,52 € 

                2 % Costos indirectes 2,57 € 

            TOTAL EUROS PER UT 130,90 € 

01.09-3 XRQ010D2 Ut Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de paviments, 
perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia obra 

    

                Materials 23,80 € 

                Mitjans auxiliars 0,48 € 

                2 % Costos indirectes 0,49 € 

            TOTAL EUROS PER UT 24,77 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
                Mà d'obra 1,93 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,43 € 

                2 % Costos indirectes 0,43 € 

            TOTAL EUROS PER UT 22,11 € 

01.10-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).     
                Materials 64,40 € 

                Mitjans auxiliars 1,29 € 

                2 % Costos indirectes 1,31 € 

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € 

01.10-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 
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               Mà d'obra 1,94 € 

               Materials 197,78 € 

               Mitjans auxiliars 3,99 € 

               2 % Costos indirectes 4,07 € 

           TOTAL EUROS PER UT 207,78 € 

01.10-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
               Materials 16,59 € 

               Mitjans auxiliars 0,33 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,26 € 

01.10-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
               Mà d'obra 0,63 € 

               Materials 20,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 21,70 € 

01.10-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

               Mà d'obra 0,98 € 

               Materials 23,30 € 

               Mitjans auxiliars 0,49 € 

               2 % Costos indirectes 0,50 € 

           TOTAL EUROS PER UT 25,27 € 

01.10-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
               Materials 0,67 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,69 € 

01.10-8 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
               Materials 2,50 € 

               Mitjans auxiliars 0,05 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 
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                  Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

            TOTAL EUROS PER UT 2,60 € 

01.10-9 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
                Materials 0,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € 

01.10-10 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
                Materials 19,72 € 

                Mitjans auxiliars 0,39 € 

                2 % Costos indirectes 0,40 € 

            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € 

01.10-11 YIU010 Ut Mono de treball.     
                Materials 3,78 € 

                Mitjans auxiliars 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € 

01.10-12 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 0,83 € 

                Materials 15,93 € 

                2 % Costos indirectes 0,34 € 

            TOTAL EUROS PER UT 17,10 € 

01.10-13 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 59,44 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € 

01.10-14 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

   

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Mà d'obra 5,07 € 

               Materials 58,94 € 

               2 % Costos indirectes 1,28 € 

           TOTAL EUROS PER UT 65,29 € 

01.10-15 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer galvanitzat, 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 5,07 € 

               Materials 59,92 € 

               2 % Costos indirectes 1,30 € 

           TOTAL EUROS PER UT 66,29 € 

01.10-16 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 3,38 € 

               Materials 76,98 € 

               2 % Costos indirectes 1,61 € 

           TOTAL EUROS PER UT 81,97 € 

  

                          
                          
                          

  

                          
                          
                          
   

 

 

 

 

 

 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 20 Pressupost 

4. Pressupost 
 
                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C M2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o 
altres sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

          

          Total : 307,200 0,65 € 199,68 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.01 TREBALLS PREVIS 199,68 € 

                                
                                
                                
   

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió           

          Total : 39,600 1,96 € 77,62 € 

01.02-2 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió           

          Total : 109,200 2,13 € 232,60 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.02 MOVIMENT DE TERRES 310,22 € 

 
 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm           
          Total : 60,000 1,30 € 78,00 € 

01.03-2 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, 
terra seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou subministre 

          

          Total : 79,200 9,70 € 768,24 € 

01.03-3 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i 
compactat al 95% pm amb estesa i piconatge del material- 

          

          Total : 39,600 23,68 € 937,73 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.03 FERMS I PAVIMENTS 1.783,97 € 

 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

SUBCAPITOL : 01.04.01 GUAL CAL TEIXIDOR         
SUBCAPITOL : 01.04.01.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.01.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

         Total : 80,000 0,65 € 52,00 € 

01.04.01.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

         Total : 233,810 13,22 € 3.090,97 € 

01.04.01.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

         Total : 98,750 12,24 € 1.208,70 € 

01.04.01.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

         Total : 123,810 6,74 € 834,48 € 

01.04.01.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 123,810 3,49 € 432,10 € 

01.04.01.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

         Total : 4,000 25,02 € 100,08 € 

01.04.01.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 4,000 22,95 € 91,80 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.01.01 MOVIMENTS DE TERRES 5.810,13 € 

SUBCAPITOL : 01.04.01.02 ESTRUCTURES         
01.04.01.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

          

         Total : 20,160 57,26 € 1.154,36 € 

01.04.01.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,805 80,40 € 466,72 € 

01.04.01.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

         Total : 36,000 11,38 € 409,68 € 

01.04.01.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 
2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

          

         Total : 6,000 1.020,00 € 6.120,00 € 
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01.04.01.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

          Total : 5,080 39,47 € 200,51 € 

01.04.01.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

          Total : 620,000 1,48 € 917,60 € 

01.04.01.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans           

          Total : 34,800 20,75 € 722,10 € 

01.04.01.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

          Total : 5,220 113,19 € 590,85 € 

01.04.01.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

          Total : 34,800 2,49 € 86,65 € 

01.04.01.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

          Total : 19,200 6,59 € 126,53 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.01.02 ESTRUCTURES 10.795,00 € 

SUBCAPITOL : 01.04.01.03 ACABATS I PROTECCIONS         
01.04.01.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

          

          Total : 2,000 57,21 € 114,42 € 

01.04.01.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

          Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.01.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

          Total : 5,000 13,73 € 68,65 € 

01.04.01.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

          Total : 70,500 36,72 € 2.588,76 € 

01.04.01.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           

          Total : 47,250 41,31 € 1.951,90 € 

01.04.01.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

          

          Total : 68,000 2,33 € 158,44 € 

01.04.01.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 4,704 1,48 € 6,96 € 

01.04.01.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 0,048 113,19 € 5,43 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.01.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.012,98 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.01 GUAL CAL TEIXIDOR 21.618,11 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.04 ESTRUCTURES 21.618,11 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES         
01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 

          

         Total : 576,000 1,11 € 639,36 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 639,36 € 

SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT         
01.05.0H-1 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 

camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt 
d'abastiment fins el lloc d'ús 

          

         Total : 5,000 22,74 € 113,70 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT 113,70 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 753,06 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

          

         Total : 11,577 7,73 € 89,49 € 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

          

         Total : 333,450 1,50 € 500,18 € 

01.08-3 F2RAZ001 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls 
barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 2,162 6,29 € 13,60 € 

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 0,075 6,08 € 0,46 € 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 22 Pressupost 

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

          Total : 0,151 6,93 € 1,05 € 

01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

          Total : 0,030 6,18 € 0,19 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 604,97 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i 
ruptura a compressió. 

          

          Total : 2,000 62,41 € 124,82 € 

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"           
          Total : 3,000 130,90 € 392,70 € 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la 
pròpia obra 

          

          Total : 1,000 24,77 € 24,77 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.09 CQC 542,29 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.           
          Total : 1,000 22,11 € 22,11 € 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).           

          Total : 4,000 67,00 € 268,00 € 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

          

          Total : 1,000 207,78 € 207,78 € 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.           
          Total : 1,000 17,26 € 17,26 € 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.           
          Total : 1,000 21,70 € 21,70 € 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

         Total : 1,000 25,27 € 25,27 € 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.           
         Total : 2,000 0,69 € 1,38 € 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
         Total : 2,000 2,60 € 5,20 € 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
         Total : 2,000 0,63 € 1,26 € 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
         Total : 2,000 20,51 € 41,02 € 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.           
         Total : 2,000 3,94 € 7,88 € 

01.10-12 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 5,000 17,10 € 85,50 € 

01.10-13 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 62,35 € 62,35 € 

01.10-14 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 65,29 € 65,29 € 

01.10-15 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 66,29 € 66,29 € 

01.10-16 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 5,000 81,97 € 409,85 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.10 SEGURETAT I SALUT 1.308,14 € 
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5. Resum de pressupost 
    

RESUM DEL PRESSUPOST  
Nº Denominació Import    

01.01 Treballs previs . 199,68 €    
01.02 Moviment de terres . 310,22 €    
01.03 Ferms i paviments . 1.783,97 €    
01.04 Estructures . 21.618,11 €    

01.0401.04.01 Gual cal teixidor . 21.618,11 €    
01.0401.04.0101.04.01.01 Moviments de terres . 5.810,13 €    

01.04.01.02 Estructures . 10.795,00 €    
01.04.01.03 Acabats i proteccions . 5.012,98€    

01.05 Restauració ambiental . 753,06 €    
01.0501.05.0G Sembres i hidrosembres . 639,36 €    

01.05.0H Manteniment . 113,70 €    
01.08 Gestió de residus . 604,97 €    
01.09 Cqc . 542,29 €    
01.10 Seguretat i salut . 1.308,14 €    

   Total Pressupost d'Execució Material  27.120,44 €    
  Despeses Generals 13,000 % 3.525,66 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 1.627,23 €    
  Total Pressupost de Contracta  32.273,33 €    
  I.V.A 21,000 % 6.777,40 €    
  Total Pressupost de Licitació  39.050,73 €    
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat detrenta-nou mil cinquanta amb setanta-tres Euros 

  
   
 

 

Barcelona, octubre de 2019 

 

L’autor del Projecte,     

 

 

 

Pere Massó Suaz 

Arquitecte, col·legiat núm. 53031-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4. Pressupost 
  

Pressupost  FASE 1 lot 2 
 





Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Pressupost 
 Pàgina 3 

ÍNDEX 

1. Amidaments ........................................................................................................................................ 5 
2. Quadre de preus número 1 ............................................................................................................. 33 
3. Quadre de preus número 2 ............................................................................................................. 45 
4. Pressupost ........................................................................................................................................ 70 
5. Resum de pressupost ...................................................................................................................... 81 
  





Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Pressupost 
 Pàgina 5 

1. Amidaments 
 
                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C M2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o 
altres sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2a            
  Pk3+385 a 

Pk3+593 
 208,000 5,900  1.227,200       

  Pk4+287 a 
Pk4+760 

 473,000 5,900  2.790,700       

  Pk4+789 a 
Pk4+865 

 76,000 5,900  448,400       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
 29,000 2,500  72,500       

  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 4,000  124,000       

               
  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400  102,000       

  T6a            
  Pk4+955 a 

Pk5+096 
 141,000 5,300  747,300       

  T1a            
  Pk5+244 a  

Pk5+257 
 13,000 3,200  41,600       

  Pk5+829 a 
Pk6+124 

 295,000 3,200  944,000       
  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000 1,000  390,000       

  T5b            
  Pk5+656 a 

Pk5+751 
 95,000 8,500  807,500       

  Punt singular Can 
Riba 

 439,000   439,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 8.134,200       

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
2 11,300   22,600       

                    Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

    4 6,830   27,320       
    2 3,840   7,680       
                              
           Total M d'Amidament : 57,600       

01.01-3 F21R11A5 U Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, 
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i 
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular NIIa 3    3,000       
                              
           Total U d'Amidament : 3,000       

01.01-4 G21B3001 M Desmuntatge de biona metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punts singulars            
  Pas inferior NIIa - 

biona 
 65,000   65,000       

     18,000   18,000       
                              
           Total M d'Amidament : 83,000       

01.01-5 G219GBC0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, 
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
demolir 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
2 22,890   45,780       

    2 10,130   20,260       
    2 10,870   21,740       
  Punt singular NIIa            
  Moviment embornal  2,000   2,000       
                              
           Total M d'Amidament : 89,780       

01.01-6 M21BU050 M2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos 
components mitjançant mitjançant projecció d'abrasiu o fressat lleuger 
sense malmetre el paviment 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punts singulars Av 

Europa 
           

  Fletxes 2 4,000 1,200  9,600       
  Pas de vianants  7,000 6,000  42,000       
  Illeta cediu el pas  70,000   70,000       



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 6 Pressupost 

                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

  Punts singulars            
  Punt singular NIIa            
  Fletxes 4 4,000 1,200  19,200       
  Pas de vianants  7,000 6,000  42,000       
  Illeta cediu el pas  135,000   135,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 317,800       

01.01-7 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja 
i retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
60 0,400 0,400 0,400 3,840       

                                
            Total M3 d'Amidament : 3,840       

01.01-8 FD5J0110b UT Desplaçament d'embornal. Inclou anulació d'embornal existent, rasa de 
drenatge, formació d'arqueta i tuberia, desplaçament de marc i reixa i totes 
les feines necessàries 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punts singulars            
  NIIa 1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.01-9 HBBJ1002B3 U Trasllat de focus existent a eix de muret. Inclou ancoratge i desplaçament 
de línia elèctrica i totes les feines derivades per a la seva post en marxa.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular NIIa 

pas inferior 
2    2,000       

                                
            Total U d'Amidament : 2,000       

01.01-10 K166310 UT Cala de localització de serveis soterrats       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Can 

Riba 
2    2,000       

                                
            Total Ut d'Amidament : 2,000       
                                
                                
                                

                    Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

   

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2a            

  
Pk3+385 a 
Pk3+593 medició 
s/topo 

 116,500   116,500       

  
Pk4+287 a 
Pk4+760 medició 
s/topo 

 234,020   234,020       

  
Pk4+789 a 
Pk4+865 medició 
s/topo 

 53,170   53,170       

  T6a            

  
Pk4+955 a 
Pk5+096 medició 
s/topo 

 642,660   642,660       

  T1a            
  Pk5+244 a  

Pk5+257 
 13,000 2,400 0,200 6,240       

  
Pk5+829 a 
Pk6+124 medició 
s/topo 

 186,300   186,300       

  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000 1,000 0,200 78,000       

  T5b            

  
Pk5+656 a 
Pk5+751 medició 
s/topo 

 137,740   137,740       

                              
           Total M3 d'Amidament : 1.454,630       

01.02-2 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2a            

  
Pk3+385 a 
Pk3+593 medició 
s/topo 

 47,555   47,555       

  
Pk4+287 a 
Pk4+760 medició 
s/topo 

 159,490   159,490       

  
Pk4+789 a 
Pk4+865 medició 
s/topo 

 38,174   38,174       

  T6a            
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Pk4+955 a 
Pk5+096 medició 
s/topo 

 497,560   497,560       

  T1a            
  Pk5+244 a  

Pk5+257 
 13,000 2,400 0,430 13,416       

  
Pk5+829 a 
Pk6+124 medició 
s/topo 

 190,170   190,170       

  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000 1,000 0,400 156,000       

  T5b            

  
Pk5+656 a 
Pk5+751 medició 
s/topo 

 290,516   290,516       

                                
            Total M3 d'Amidament : 1.392,881       

01.02-3 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la 
compressió mitja (25 a 50 mpa).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 4,000 0,400 49,600       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400 0,400 40,800       

                                
            Total M3 d'Amidament : 90,400       

01.02-4 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Can 

Riba 
           

  Terraplè marge dret  42,000  0,700 29,400       
                                
            Total M3 d'Amidament : 29,400       

01.02-5 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de 
característiques a determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. 
Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
 298,000 2,000 0,150 89,400       

  T2a            

  
Pk3+385 a 
Pk3+593 medició 
s/topo 

 134,369   134,369       

  
Pk4+287 a 
Pk4+760 medició 
s/topo 

 486,234   486,234       

  
Pk4+789 a 
Pk4+865 medició 
s/topo 

 105,708   105,708       

  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
 29,000 1,500 0,300 13,050       

  T6a            

  
Pk4+955 a 
Pk5+096 medició 
s/topo 

 900,240   900,240       

  T1a            
  Pk5+244 a  

Pk5+257 
 13,000  0,100 1,300       

  
Pk5+829 a 
Pk6+124 medició 
s/topo 

 18,670   18,670       

  T5b            

  
Pk5+656 a 
Pk5+751 medició 
s/topo 

 49,182   49,182       

  Trasdossat mur 
gabions T5b 

           
  Banda muntanya  0,200 80,000  16,000       
  Trasdossat mur 

gabions T5e i T5f 
           

  Banda muntanya  0,200 23,000  4,600       
  Punt singular Can 

Riba 
           

  Terraplè marge dret  0,200 42,000  8,400       
                              
           Total M3 d'Amidament : 1.827,153       

01.02-6 G222B123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en 
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material 
excavat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300 0,400 0,600 2,712       
     6,830 0,400 0,600 1,639       
     3,840 0,400 0,600 0,922       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Calçada  22,890 0,500 0,800 9,156       
     10,130 0,500 0,800 4,052       
     10,870 0,500 0,800 4,348       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Arquetes 7 0,450 0,450 0,500 0,709       
  Punt singular Av 

Europa 
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  Columna 
semaforica 

4 0,600 0,600 0,600 0,864       
  Bàcul 3 1,000 1,000 1,000 3,000       
  Punt singular NIIa            
  Modificació 

Embornal 
 0,450 0,450 0,500 0,101       

  Modificació 
lluminària 

 0,600 0,600 6,000 2,160       

  Punt singular Can 
Riba 

           
  Riostra 40x40  28,540 0,400 0,500 5,708       
                                
            Total M3 d'Amidament : 35,371       

01.02-7 G228U2N0 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit de canalització, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300 0,400 0,100 0,452       
     6,830 0,400 0,100 0,273       
     3,840 0,400 0,100 0,154       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,879       

01.02-8 G3Z1UN30 M3 Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació 
i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Calçada  22,890 0,500 0,600 6,867       
     10,130 0,500 0,600 3,039       
     10,870 0,500 0,600 3,261       
  Punt singular Can 

Riba 
           

  Drenatge  8,000 0,400 0,400 1,280       
                                
            Total M3 d'Amidament : 14,447       

01.02-9 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del 
plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300 0,400 0,400 1,808       
     6,830 0,400 0,400 1,093       
     3,840 0,400 0,400 0,614       

  Punt singular Av 
Europa 

           
  Calçada  22,890 0,500 0,200 2,289       
     10,130 0,500 0,200 1,013       
     10,870 0,500 0,200 1,087       
                              
           Total M3 d'Amidament : 7,904       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000  2,000 780,000       

                              
           Total M2 d'Amidament : 780,000       

01.03-2 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, 
terra seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou subministre 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T3a            
  PK2+868 a 

Pk3+164 
0,1 296,000 3,000 0,400 35,520       

  Pk3+601 a 
Pk3+735 

0,1 134,000 3,000 0,400 16,080       

  Pk5+105 a 
Pk5+244 

0,1 139,000 3,000 0,400 16,680       
  T4a            
  Pk3+164 a 

Pk3+385 
0,1 221,000 3,000 0,400 26,520       

  Pk3+735 a 
Pk4+276 

0,1 541,000 3,000 0,400 64,920       
  T2a            

  
Pk3+385 a 
Pk3+593 medició 
s/topo 

 105,945   105,945       

  
Pk4+287 a 
Pk4+760 medició 
s/topo 

 198,783   198,783       

  
Pk4+789 a 
Pk4+865 medició 
s/topo 

 84,692   84,692       

  T4b            
  Pk4+760 a 

Pk4+780 10% 
0,1 20,000 3,000 0,400 2,400       

  T6a            

  
Pk4+955 a 
Pk5+096 medició 
s/topo 

 997,476   997,476       



Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena  Octubre de 2019 

 

Pressupost 
 Pàgina 9 

  T1a            
  Pk5+244 a  

Pk5+257 
 13,000 2,400 4,000 124,800       

  
Pk5+829 a 
Pk6+124 medició 
s/topo 

 341,660   341,660       

  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000 1,000 0,400 156,000       

  T5b            

  
Pk5+656 a 
Pk5+751 medició 
s/topo 

 48,000   48,000       

                                
            Total M3 d'Amidament : 2.219,476       

01.03-3 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i 
compactat al 95% pm amb estesa i piconatge del material- 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
 298,000 3,000 0,400 357,600       

  T2a            

  
Pk3+385 a 
Pk3+593 medició 
s/topo 

 53,498   53,498       

  
Pk4+287 a 
Pk4+760 medició 
s/topo 

 393,510   393,510       

  
Pk4+789 a 
Pk4+865 medició 
s/topo 

 40,776   40,776       

  T6a            

  
Pk4+955 a 
Pk5+096 medició 
s/topo 

 491,090   491,090       

  T1a            
  Pk5+244 a  

Pk5+257 
 13,000 2,400 0,200 6,240       

  
Pk5+829 a 
Pk6+124 medició 
s/topo 

 168,860   168,860       

  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000 3,000 0,200 234,000       

  T5b            

  
Pk5+656 a 
Pk5+751 medició 
s/topo 

 76,800   76,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 1.822,374       

01.03-4 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, 
amb mitjans mecànics       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T3a            
  Pk5+105 a 

Pk5+244 
 139,000 3,000  417,000       

                              
           Total M2 d'Amidament : 417,000       

01.03-5 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de 
terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra 
solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-
305 > 6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 
42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una 
barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + 
clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb 
resultats previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a 
la compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T4b            
  Pk4+760 a 

Pk4+780 
 20,000 3,000  60,000       

                              
           Total M2 d'Amidament : 60,000       

01.03-6 F227Z001 M Formació de cuneta amb mitjans manuals i mecànics, amb graves i terres 
natulars allisades, realitzant una secció transversal en formació de ´´v´´ de 
mides 60x20cm. Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5b            
  Pk5+656 a 

Pk5+751 
 95,000   95,000       

                              
           Total M d'Amidament : 95,000       

01.03-7 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300 0,400 0,150 0,678       
     6,830 0,400 0,150 0,410       
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     3,840 0,400 0,150 0,230       
                                
            Total M3 d'Amidament : 1,318       

01.03-8 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, 
amb dotació 0,5 kg/m2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Calçada  22,890 0,500  11,445       
     10,130 0,500  5,065       
     10,870 0,500  5,435       
                                
            Total M2 d'Amidament : 21,945       

01.03-9 F9H11131C T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus d-10 / d-12 de 5 
cm de gruix mínim amb addició d'òxid de ferro per el seu tintant en massa 
de granulometria densa per a capa de trànsit, estesa i compactada 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Calçada 2,35 22,890 0,500 0,080 2,152       
    2,35 10,130 0,500 0,080 0,952       
    2,35 10,870 0,500 0,080 1,022       
                                
            Total T d'Amidament : 4,126       

01.03-10 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de 
ciment pòrtland 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300 0,400  4,520       
     6,830 0,400  2,732       
     3,840 0,400  1,536       
                                
            Total M2 d'Amidament : 8,788       

01.03-11 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans 
manuals i mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T4b            
  Pk4+760 a 

Pk4+780 10% 
 1,000 4,000  4,000       

                                
            Total M2 d'Amidament : 4,000       

01.03-12 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular NIIa            
  Mur estructura  66,000 0,300 0,600 11,880       
  Punt singular Can 

Riba 
           

  Riostra 40x40  28,540 0,400 0,400 4,566       
                              
           Total M3 d'Amidament : 16,446       

01.03-13 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 
20x20 ø6. Encofrat lateral. Inclou juntes de dilatació amb tall en fresc de 
disc de serra, tenyit amb sulfit de ferro i polit mecànic amb helicòpter. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 Paviment 
 29,000 2,500 0,150 10,875       

  Bases 2 29,000 0,300 0,300 5,220       
  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 2,500 0,150 11,625       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400 0,150 15,300       

  Punt Singular Av 
Europa 

 10,000 13,000 0,150 19,500       
  Punt singular NIIa   66,000 2,440 0,150 24,156       
  Punt singular Can 

Riba 
 89,430  0,150 13,415       

                              
           Total M3 d'Amidament : 100,091       

01.03-14 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s 
ferrallades a peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
1,2 29,000 2,500 2,120 184,440       

  bases 2 29,000 0,300 2,120 36,888       
  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
1,2 31,000 4,000 2,120 315,456       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
1,2 30,000 3,400 2,120 259,488       

  Punt Singular Av 
Europa 

1,2 10,000 13,000 2,120 330,720       
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  Punt singular NIIa            
  Muret 2 66,000 1,000 2,120 279,840       
  Cercol 10x15 ø10  66,000  3,076 203,016       
  Connectors ø10 

c/60cm 
111 1,000  0,620 68,820       

  Punt Singular Can 
Riba 

1,2 89,430  2,120 227,510       

  Riostra Cèrcol 4 
ø10 eø6 c/ 10 

4 28,000  0,620 69,440       
    984 1,000  0,220 216,480       
                                
            Total Kg d'Amidament : 2.192,098       

01.03-15 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de 
fusta de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica 
de projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
2 29,000 0,400  23,200       

  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
2 31,000 0,400  24,800       

  Punt Singular Av 
Europa 

2 10,000 0,400  8,000       
    2 13,000 0,400  10,400       
  Punt singular NIIa            
  Muret 2 66,000 1,000  132,000       
  Punt Singular Can 

Riba 
 63,000 0,400  25,200       

                                
            Total M² d'Amidament : 223,600       

01.03-16 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments o 
estructura. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 Paviment 
 29,000 2,500 0,200 14,500       

  Bases 2 29,000 0,300 0,300 5,220       
  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 4,000 0,200 24,800       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400 0,200 20,400       

  Punt singular NIIa            

  Muret 1 66,000 1,000 0,300 19,800       
  Punt Singular Can 

Riba 
 89,430  0,200 17,886       

                              
           Total M³ d'Amidament : 102,606       

01.03-17 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 Paviment 
 29,000 2,500 0,150 10,875       

  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 2,500 0,150 11,625       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400 0,150 15,300       

  Punt Singular Av 
Europa 

 10,000 13,000 0,150 19,500       
  Punt singular NIIa            
     66,000 2,200 0,150 21,780       
               
  Punt Singular Can 

Riba 
 89,430  0,150 13,415       

                              
           Total M³ d'Amidament : 92,495       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

SUBCAPITOL : 01.04.02 GUAL DE CAL ROCA     
SUBCAPITOL : 01.04.02.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.02.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     80,000   80,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 80,000       
01.04.02.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Calaix 1 13,500 4,500  60,750       
  Proteccions aigües 

avall 
1 23,500 3,500  82,250       



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 12 Pressupost 

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,500 3,000  39,000       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 203,000       
01.04.02.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Interior ulls i reblert 
llit escullera aigües 
avall 

1 8,500 7,500  63,750       

  
Reomplert llera 
aigües amunt 
(proteccions) 

2 2,000 3,500  14,000       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 98,750       
01.04.02.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
                                
            Total M3 d'Amidament : 103,650       
01.04.02.01-

5 
G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
                                
            Total M3 d'Amidament : 103,650       
01.04.02.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                                
            Total M3 d'Amidament : 4,000       
01.04.02.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
SUBCAPITOL : 01.04.02.02 ESTRUCTURES     
01.04.02.02-

1 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Regularització base 

de fonament 
1 9,000 4,300 0,150 5,805       

                              
           Total M3 d'Amidament : 5,805       
01.04.02.02-

2 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport calaixos 1 9,000 4,000  36,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 36,000       
01.04.02.02-

3 
GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 

2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.04.02.02-

4 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Encofrat lateral 
llosa formigó 
superior 

2 8,700  0,200 3,480       

  Encofrat lateral 
extrems 

2  4,000 0,200 1,600       
                              
           Total M2 d'Amidament : 5,080       
01.04.02.02-

5 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Armadura r10 1 600,000   600,000       
  Reforços de lligat r8 1 20,000   20,000       
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            Total Kg d'Amidament : 620,000       
01.04.02.02-

6 
G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 

2 mans       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pont unió llosa amb 

prefabricats 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.02.02-

7 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa superior 1 8,700 4,000 0,150 5,220       
                                
            Total M3 d'Amidament : 5,220       
01.04.02.02-

8 
G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 

escampat a mà       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg cura llosa 

superior 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.02.02-

9 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Cares extradós 

extrems 
2 4,000  2,400 19,200       

                                
            Total M2 d'Amidament : 19,200       
SUBCAPITOL : 01.04.02.03 ACABATS I PROTECCIONS     
01.04.02.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1  2,000  2,000       
                                
            Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.02.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1  2,000  2,000       

                                

           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.02.03-

3 
GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 

terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport senyals 2 2,500   5,000       
                              
           Total M d'Amidament : 5,000       
01.04.02.03-

4 
G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 

amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 14,500 3,000  43,500       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 4,500 3,000  27,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 70,500       
01.04.02.03-

5 
E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 

90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 3,250 3,000  9,750       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,250 3,000  37,500       
                              
           Total M3 d'Amidament : 47,250       
01.04.02.03-

6 
G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tubulars D150 e 6  2,000 4,000 8,500 68,000       
                              
           Total Kg d'Amidament : 68,000       
01.04.02.03-

7 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Patilles fites 8 3,000 0,700 0,280 4,704       
                              
           Total Kg d'Amidament : 4,704       
01.04.02.03-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fites  8,000  0,006 0,048       
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            Total M3 d'Amidament : 0,048       
SUBCAPITOL : 01.04.03 GUAL DEL CEMENTIRI     
SUBCAPITOL : 01.04.03.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.03.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     80,000   80,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 80,000       
01.04.03.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Calaix 1 15,500 4,500  69,750       
  Proteccions aigües 

avall 
1 24,500 3,200  78,400       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,500 3,500  45,500       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       

  Saneig (h mitjana 
0,6m) 

1 9,000 5,600 0,600 30,240       
                                
            Total M3 d'Amidament : 244,890       
01.04.03.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Interior ulls i reblert 
llit escullera aigües 
avall 

1 9,000 7,500  67,500       

  
Reomplert llera 
aigües amunt 
(proteccions) 

2 2,000 3,500  14,000       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 102,500       
01.04.03.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig (h mitjana 

0,6m) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                                

           Total M3 d'Amidament : 133,890       
01.04.03.01-

5 
G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig (h mitjana 

0,6m) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                              
           Total M3 d'Amidament : 133,890       
01.04.03.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
01.04.03.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
SUBCAPITOL : 01.04.03.02 ESTRUCTURES     
01.04.03.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Base calaixos 

(saneig) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                              
           Total M3 d'Amidament : 30,240       
01.04.03.02-

2 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Regularització base 

de fonament 
1 9,000 4,300 0,150 5,805       

                              
           Total M3 d'Amidament : 5,805       
01.04.03.02-

3 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 
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  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport calaixos 1 9,000 4,000  36,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 36,000       
01.04.03.02-

4 
GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 

2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.04.03.02-

5 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Encofrat lateral 
llosa formigó 
superior 

2 8,700  0,200 3,480       

  Encofrat lateral 
extrems 

2  4,000 0,200 1,600       
                                
            Total M2 d'Amidament : 5,080       
01.04.03.02-

6 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Armadura r10 1 600,000   600,000       
  Reforços de lligat r8 1 20,000   20,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 620,000       
01.04.03.02-

7 
G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 

2 mans       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pont unió llosa amb 

prefabricats 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.03.02-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa superior 1 8,700 4,000 0,150 5,220       
                                
            Total M3 d'Amidament : 5,220       

01.04.03.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg cura llosa 

superior 
1 8,700 4,000  34,800       

                              
           Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.03.02-

10 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Cares extradós 

extrems 
2 4,000  2,400 19,200       

                              
           Total M2 d'Amidament : 19,200       
SUBCAPITOL : 01.04.03.03 ACABATS I PROTECCIONS     
01.04.03.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1  2,000  2,000       
                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.03.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1  2,000  2,000       

                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.03.03-

3 
GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 

terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport senyals 2 2,500   5,000       
                              
           Total M d'Amidament : 5,000       
01.04.03.03-

4 
G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 

amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 14,500 3,000  43,500       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 4,500 3,000  27,000       
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            Total M3 d'Amidament : 70,500       
01.04.03.03-

5 
E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 

90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 3,250 3,000  9,750       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,250 3,000  37,500       
                                
            Total M3 d'Amidament : 47,250       
01.04.03.03-

6 
G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tubulars D150 e 6  2,000 4,000 8,500 68,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 68,000       
01.04.03.03-

7 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Patilles fites 8 3,000 0,700 0,280 4,704       
                                
            Total Kg d'Amidament : 4,704       
01.04.03.03-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fites  8,000  0,006 0,048       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,048       
SUBCAPITOL : 01.04.04 GUAL PAÏSOS BAIXOS     
SUBCAPITOL : 01.04.04.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.04.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     100,000   100,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 100,000       
01.04.04.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Excavació tram 
amb llit escullera 

1 9,000 10,500 1,200 113,400       

  Excavació extensió 
proteccions laterals 

4 1,700 3,000  20,400       
                              
           Total M3 d'Amidament : 133,800       
01.04.04.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reblert llera 1 9,000 5,000 0,500 22,500       
  Extradós estreps 2 2,500 4,000  20,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 42,500       
01.04.04.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 107,430 0,800  85,944       

  Volum grava 1 25,086 1,000  25,086       
                              
           Total M3 d'Amidament : 111,030       
01.04.04.01-

5 
G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 107,430 0,800  85,944       

  Volum grava 1 25,086 1,000  25,086       
                              
           Total M3 d'Amidament : 111,030       
01.04.04.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 100,000 0,050  5,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 5,000       
01.04.04.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 100,000 0,050  5,000       
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            Total M3 d'Amidament : 5,000       
SUBCAPITOL : 01.04.04.02 ESTRUCTURES     
01.04.04.02-

1 
G3DZ2000 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de 

micropilons       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total U d'Amidament : 1,000       
01.04.04.02-

2 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Base estreps 2 3,600 1,500  10,800       
                                
            Total M2 d'Amidament : 10,800       
01.04.04.02-

3 
G3D17DBX M Execució de micropilons amb entubació recuperable de 170 mm de 

diàmetre en qualsevol terreny o roca, armat amb tub d'acer per a l'execució 
de micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 
mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment cem i 42,5 r 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fonament estreps 16 4,000   64,000       
                                
            Total M d'Amidament : 64,000       
01.04.04.02-

4 
G44Z5A2X KG Acer b500s en barres corrugades, soldades a obra a cap de micropiló 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    64 0,850 1,580  85,952       
                                
            Total Kg d'Amidament : 85,952       
01.04.04.02-

5 
G4R110X4 KG Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (aisi 304), per a perns 

roscats i accessoris       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Perns connexió 

tauler 
28 1,500 1,580  66,360       

  Platines / 
volanderes 

1 2,000   2,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 68,360       
01.04.04.02-

6 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Estrep 2 8,000  0,900 14,400       
                              
           Total M2 d'Amidament : 14,400       
01.04.04.02-

7 
G45F1FHX M3 Formigó per a mur d'estrep, ha-30/b/20/iia+e sr amb dosificació 2,5% sobre 

pes de ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Estreps 2 3,100 0,900 0,900 5,022       
                              
           Total M3 d'Amidament : 5,022       
01.04.04.02-

8 
G4LVDAXK M2 Tauler de 40cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 40 cm d'alçària i 

120 cm d'amplària segons especificacions de plànols, inclòs part 
proporcional de talls i perforacions en extrems. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tauler passarel·la 2 12,000 1,200  28,800       
                              
           Total M2 d'Amidament : 28,800       
01.04.04.02-

9 
GFA1C345 M Tub de pvc de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió 

nominal, encolat, segons la norma une-en 1452-2 i col·locat al fons de la 
rasa 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Alleugeriments 4 12,800   51,200       
                              
           Total M d'Amidament : 51,200       
01.04.04.02-

10 
G7C242X2 U Tap sintètic per alvèol de placa de 40cm, col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    28    28,000       
                              
           Total U d'Amidament : 28,000       
01.04.04.02-

11 
G4D3D110 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues 

de directriu recta, per a deixar el formigó vist       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Lateral tauler 2 12,800 1,500  38,400       
  Extrems llosa 2  3,100 0,500 3,100       
                              
           Total M2 d'Amidament : 41,500       
01.04.04.02-

12 
G45C6HX4 M3 Formigó per a lloses, ha-35/b/10/iiia+e sr amb dosificació 2,5% sobre pes 

de ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tauler 1 11,000 0,350  3,850       
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  Massissats 2 0,500 0,850  0,850       
  Extrems 2 0,400 1,300  1,040       
                                
            Total M3 d'Amidament : 5,740       
01.04.04.02-

13 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Estreps 2 280,000   560,000       
  Llosa 1 550,000   550,000       
  Massissats 2 60,000   120,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 1.230,000       
01.04.04.02-

14 
G7732620 M2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, 

col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Làmina separadora 
formigons als 
extrems 

2 3,100 0,650  4,030       

                                
            Total M2 d'Amidament : 4,030       
01.04.04.02-

15 
G7C242X4 M2 Segellat amb escuma de poliuretà en zones localitzades 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 2,000       
01.04.04.02-

16 
G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 

escampat a mà       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa 1 12,800 2,600  33,280       
                                
            Total M2 d'Amidament : 33,280       
01.04.04.02-

17 
G443511Z U Perforació en formigó i col·locacció d'ancoratge mecànic m8 amb maniguet 

roscat, femella i volandera d'acer galvanitzat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    32    32,000       
                                
            Total U d'Amidament : 32,000       
01.04.04.02-

18 
E4Z11411 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals 

elàstics, col·locada sense adherir       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Recolzament placa 2 2,900 0,200  1,160       
                              
           Total M2 d'Amidament : 1,160       
01.04.04.02-

19 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Extradós estrep 2 3,100  1,550 9,610       
  Laterals estrep 4 0,900  0,900 3,240       
                              
           Total M2 d'Amidament : 12,850       
01.04.04.02-

20 
G9GR4AY0 M2 Aplicació en tres mans de producte inhibidor de la corrossió en paraments 

de formigó       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Parament inferior i 

laterals 
1 11,000 4,100  45,100       

                              
           Total M2 d'Amidament : 45,100       
SUBCAPITOL : 01.04.04.03 ACABATS I PROTECCIONS     
01.04.04.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1    1,000       
                              
           Total U d'Amidament : 1,000       
01.04.04.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1    1,000       

  Text: Només 
vianants 

1    1,000       
                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.04.03-

3 
GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 

terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suports 1 2,500   2,500       
                              
           Total M d'Amidament : 2,500       
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01.04.04.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Protecció llera 1 8,700 8,900 1,000 77,430       
  Proteccions laterals 4  2,500 3,000 30,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 107,430       
01.04.04.03-

5 
E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 

90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Protecció llera 1 8,700 8,900 0,200 15,486       
  Proteccions laterals 4 4,000 0,200 3,000 9,600       
                                
            Total M3 d'Amidament : 25,086       
SUBCAPITOL : 01.04.05 GUAL DE LA CASA NOVA     
SUBCAPITOL : 01.04.05.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.05.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     80,000   80,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 80,000       
01.04.05.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Calaix 1 16,700 4,500  75,150       
  Proteccions aigües 

avall 
1 13,800 3,200  44,160       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,500 3,500  45,500       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
  Saneig 1 9,000 5,600 0,400 20,160       
                                
            Total M3 d'Amidament : 205,970       
01.04.05.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Interior ulls i reblert 
llit escullera aigües 
avall 

1 8,000 7,500  60,000       

  
Reomplert llera 
aigües amunt 
(proteccions) 

2 2,000 3,500  14,000       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 95,000       
01.04.05.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig 1 9,000 5,600 0,400 20,160       
                              
           Total M3 d'Amidament : 123,810       
01.04.05.01-

5 
G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig 1 9,000 5,600 0,400 20,160       
                              
           Total M3 d'Amidament : 123,810       
01.04.05.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
01.04.05.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
SUBCAPITOL : 01.04.05.02 ESTRUCTURES     
01.04.05.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 
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  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Base calaixos 

(saneig) 
1 9,000 5,600 0,400 20,160       

                                
            Total M3 d'Amidament : 20,160       
01.04.05.02-

2 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Regularització base 

de fonament 
1 9,000 4,300 0,150 5,805       

                                
            Total M3 d'Amidament : 5,805       
01.04.05.02-

3 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport calaixos 1 9,000 4,000  36,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 36,000       
01.04.05.02-

4 
GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 

2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.04.05.02-

5 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Encofrat lateral 
llosa formigó 
superior 

2 8,700  0,200 3,480       

  Encofrat lateral 
extrems 

2  4,000 0,200 1,600       
                                
            Total M2 d'Amidament : 5,080       
01.04.05.02-

6 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Armadura r10 1 600,000   600,000       
  Reforços de lligat r8 1 20,000   20,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 620,000       

01.04.05.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 
2 mans       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pont unió llosa amb 

prefabricats 
1 8,700 4,000  34,800       

                              
           Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.05.02-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa superior 1 8,700 4,000 0,150 5,220       
                              
           Total M3 d'Amidament : 5,220       
01.04.05.02-

9 
G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 

escampat a mà       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg cura llosa 

superior 
1 8,700 4,000  34,800       

                              
           Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.05.02-

10 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Cares extradós 

extrems 
2 4,000  2,400 19,200       

                              
           Total M2 d'Amidament : 19,200       
SUBCAPITOL : 01.04.05.03 ACABATS I PROTECCIONS     
01.04.05.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1  2,000  2,000       
                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.05.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1  2,000  2,000       

                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
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01.04.05.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport senyals 2 2,500   5,000       
                                
            Total M d'Amidament : 5,000       
01.04.05.03-

4 
G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 

amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 14,500 3,000  43,500       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 4,500 3,000  27,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 70,500       
01.04.05.03-

5 
E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 

90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 3,250 3,000  9,750       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,250 3,000  37,500       
                                
            Total M3 d'Amidament : 47,250       
01.04.05.03-

6 
G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tubulars D150 e 6  2,000 4,000 8,500 68,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 68,000       
01.04.05.03-

7 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Patilles fites 8 3,000 0,700 0,280 4,704       
                                
            Total Kg d'Amidament : 4,704       
01.04.05.03-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fites  8,000  0,006 0,048       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,048       

SUBCAPITOL : 01.04.06 GUAL DEL CARRER GRAN BRETANYA     
SUBCAPITOL : 01.04.06.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.06.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     80,000   80,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 80,000       
01.04.06.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Calaix 1 20,500 4,500  92,250       
  Proteccions aigües 

avall 
1 31,000 3,200  99,200       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,500 3,500  45,500       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       

  Saneig (h mitjana 
0,6m) 

1 9,000 5,600 0,600 30,240       
                              
           Total M3 d'Amidament : 288,190       
01.04.06.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Interior ulls i reblert 
llit escullera aigües 
avall 

1 12,500 7,500  93,750       

  
Reomplert llera 
aigües amunt 
(proteccions) 

2 2,000 3,500  14,000       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 128,750       
01.04.06.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig (h mitjana 

0,6m) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                              
           Total M3 d'Amidament : 133,890       
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01.04.06.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig (h mitjana 

0,6m) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                                
            Total M3 d'Amidament : 133,890       
01.04.06.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                                
            Total M3 d'Amidament : 4,000       
01.04.06.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                                
            Total M3 d'Amidament : 4,000       
SUBCAPITOL : 01.04.06.02 ESTRUCTURES     
01.04.06.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Base calaixos 

(saneig) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                                
            Total M3 d'Amidament : 30,240       
01.04.06.02-

2 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Regularització base 

de fonament 
1 9,000 4,300 0,150 5,805       

                                
            Total M3 d'Amidament : 5,805       
01.04.06.02-

3 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Suport calaixos 1 9,000 4,000  36,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 36,000       
01.04.06.02-

4 
GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 

2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.04.06.02-

5 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Encofrat lateral 
llosa formigó 
superior 

2 8,700  0,200 3,480       

  Encofrat lateral 
extrems 

2  4,000 0,200 1,600       
                              
           Total M2 d'Amidament : 5,080       
01.04.06.02-

6 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Armadura r10 1 600,000   600,000       
  Reforços de lligat r8 1 20,000   20,000       
                              
           Total Kg d'Amidament : 620,000       
01.04.06.02-

7 
G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 

2 mans       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pont unió llosa amb 

prefabricats 
1 8,700 4,000  34,800       

                              
           Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.06.02-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa superior 1 8,700 4,000 0,150 5,220       
                              
           Total M3 d'Amidament : 5,220       
01.04.06.02-

9 
G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 

escampat a mà       
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  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg cura llosa 

superior 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.06.02-

10 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Cares extradós 

extrems 
2 4,000  2,400 19,200       

                                
            Total M2 d'Amidament : 19,200       
SUBCAPITOL : 01.04.06.03 ACABATS I PROTECCIONS     
01.04.06.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1  2,000  2,000       
                                
            Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.06.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1  2,000  2,000       

                                
            Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.06.03-

3 
GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 

terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport senyals 2 2,500   5,000       
                                
            Total M d'Amidament : 5,000       
01.04.06.03-

4 
G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 

amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 14,500 3,000  43,500       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 4,500 3,000  27,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 70,500       

01.04.06.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 3,250 3,000  9,750       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,250 3,000  37,500       
                              
           Total M3 d'Amidament : 47,250       
01.04.06.03-

6 
G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tubulars D150 e 6  2,000 4,000 8,500 68,000       
                              
           Total Kg d'Amidament : 68,000       
01.04.06.03-

7 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Patilles fites 8 3,000 0,700 0,280 4,704       
                              
           Total Kg d'Amidament : 4,704       
01.04.06.03-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fites  8,000  0,006 0,048       
                              
           Total M3 d'Amidament : 0,048       
SUBCAPITOL : 01.04.07 GUAL DE CAN BUSQUÉ     
SUBCAPITOL : 01.04.07.01 MOVIMENTS DE TERRES     
01.04.07.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     80,000   80,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 80,000       
01.04.07.01-

2 
G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 

de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Calaix 1 15,000 4,500  67,500       
  Proteccions aigües 

avall 
1 24,000 3,200  76,800       
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  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,500 3,500  45,500       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       

  Saneig (h mitjana 
0,6m) 

1 9,000 5,600 0,600 30,240       
                                
            Total M3 d'Amidament : 241,040       
01.04.07.01-

3 
G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 

material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Interior ulls i reblert 
llit escullera aigües 
avall 

1 8,000 7,500  60,000       

  
Reomplert llera 
aigües amunt 
(proteccions) 

2 2,000 3,500  14,000       

  Previsió desviament 
riu 

1 3,000 7,000  21,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 95,000       
01.04.07.01-

4 
G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig (h mitjana 

0,6m) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                                
            Total M3 d'Amidament : 133,890       
01.04.07.01-

5 
G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Volum sobrant per 
aportació 
d'escullera 

1 70,500 0,800  56,400       

  Volum grava 1 47,250 1,000  47,250       
  Saneig (h mitjana 

0,6m) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                                
            Total M3 d'Amidament : 133,890       
01.04.07.01-

6 
G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 

gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
01.04.07.01-

7 
G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 

perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus 

esbrossada 
 80,000 0,050  4,000       

                              
           Total M3 d'Amidament : 4,000       
SUBCAPITOL : 01.04.07.02 ESTRUCTURES     
01.04.07.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Base calaixos 

(saneig) 
1 9,000 5,600 0,600 30,240       

                              
           Total M3 d'Amidament : 30,240       
01.04.07.02-

2 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Regularització base 

de fonament 
1 9,000 4,300 0,150 5,805       

                              
           Total M3 d'Amidament : 5,805       
01.04.07.02-

3 
G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport calaixos 1 9,000 4,000  36,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 36,000       
01.04.07.02-

4 
GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 

2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 6,000       
01.04.07.02-

5 
G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 

metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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Encofrat lateral 
llosa formigó 
superior 

2 8,700  0,200 3,480       

  Encofrat lateral 
extrems 

2  4,000 0,200 1,600       
                                
            Total M2 d'Amidament : 5,080       
01.04.07.02-

6 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Armadura r10 1 600,000   600,000       
  Reforços de lligat r8 1 20,000   20,000       
                                
            Total Kg d'Amidament : 620,000       
01.04.07.02-

7 
G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 

2 mans       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pont unió llosa amb 

prefabricats 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.07.02-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llosa superior 1 8,700 4,000 0,150 5,220       
                                
            Total M3 d'Amidament : 5,220       
01.04.07.02-

9 
G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 

escampat a mà       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg cura llosa 

superior 
1 8,700 4,000  34,800       

                                
            Total M2 d'Amidament : 34,800       
01.04.07.02-

10 
G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 

bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Cares extradós 

extrems 
2 4,000  2,400 19,200       

                                
            Total M2 d'Amidament : 19,200       
SUBCAPITOL : 01.04.07.03 ACABATS I PROTECCIONS     

01.04.07.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Senyal Perill 1  2,000  2,000       
                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.07.03-

2 
GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 

de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Text: Zona 

Inundable 
1  2,000  2,000       

                              
           Total U d'Amidament : 2,000       
01.04.07.03-

3 
GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 

terra formigonat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Suport senyals 2 2,500   5,000       
                              
           Total M d'Amidament : 5,000       
01.04.07.03-

4 
G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 

amb pala carregadora       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 14,500 3,000  43,500       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 4,500 3,000  27,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 70,500       
01.04.07.03-

5 
E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 

90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Proteccions aigües 

avall 
1 3,250 3,000  9,750       

  Proteccions aigües 
amunt 

2 6,250 3,000  37,500       
                              
           Total M3 d'Amidament : 47,250       
01.04.07.03-

6 
G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 

per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tubulars D150 e 6  2,000 4,000 8,500 68,000       
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            Total Kg d'Amidament : 68,000       
01.04.07.03-

7 
G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 

diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Patilles fites 8 3,000 0,700 0,280 4,704       
                                
            Total Kg d'Amidament : 4,704       
01.04.07.03-

8 
G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fites  8,000  0,006 0,048       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,048       
SUBCAPITOL : 01.04.0B MURS DE GABIONS     
01.04.0B-1 E9232G91 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i, 

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
 29,000 2,500 0,400 29,000       

  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 4,000 0,400 49,600       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400 1,100 112,200       

  T5b            
  Banda muntanya  0,200 80,000 1,450 23,200       
  Banda riera  0,200 20,000 1,450 5,800       
  T5e i T5f            
  Banda muntanya  0,200 23,000 1,450 6,670       
     0,200 32,000 1,450 9,280       
  Tram singular Pont 

de Can Riba 
           

  Banda riera  0,200 29,000 1,450 8,410       
               
  Punt Singular NIIa  66,000 0,280  18,480       
                                
            Total M2 d'Amidament : 262,640       

01.04.0B-2 F3J1Z22A M3 Estructura de gabions, amb peces de diferent mida amb un volum de 1m3 
amb estructura de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de d2,4 mm i 
80x100 mm de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra 
calcàrea i col·locat amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5b            
  Banda muntanya  0,500 90,000 0,500 22,500       
     0,750 113,000 0,500 42,375       
     1,250 121,000 0,500 75,625       
  Banda riera            
     0,500 22,000 0,500 5,500       
     0,750 38,000 0,500 14,250       
               
  T5e i T5f            
  Banda muntanya  0,500 23,000 0,500 5,750       
     0,750 29,000 0,500 10,875       
  Banda riera            
     0,500 32,000 0,500 8,000       
     0,750 43,000 0,500 16,125       
  Tram singular Pont 

de Can Riba 
           

  Banda riera  0,500 29,000 0,500 7,250       
     0,750 24,000 0,500 9,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 217,250       

01.04.0B-3 GD5A5F05B M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de 
diàmetre embolcallat amb graves i filtre geotextil i reblert amb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5b            
  Banda muntanya   80,000  80,000       
  Banda riera   20,000  20,000       
  T5e i T5f            
  Banda muntanya   23,000  23,000       
      32,000  32,000       
  Tram singular Pont 

de Can Riba 
           

  Banda riera   29,000  29,000       
                              
           Total M d'Amidament : 184,000       

01.04.0B-4 GD5A5F05B1 M2 Capa separadora en murs de gabió, mitjançant geotèxtil no teixit punxonat 
de fibra curta de poliester, amb un pes de 120 gr/m², col·locat no adherit i 
amb solaps de 10 cm. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
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  Pk4+865 a 
Pk4+894 

 29,000 4,000  116,000       
  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000 4,000  124,000       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 3,400  102,000       

  Tram singular Pont 
de Can Riba 

           
  Banda riera  2,500 29,000  72,500       
  T5e i T5f            
  Banda muntanya  2,500 23,000  57,500       
     2,500 32,000  80,000       
  Tram singular Pont 

de Can Riba 
           

  Banda riera  2,500 29,000  72,500       
  Punt singular NIIa  2,800 66,000  184,800       
                                
            Total M2 d'Amidament : 809,300       
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES     
01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2a            
  Pk3+385 a 

Pk3+593 
 208,000 6,000  1.248,000       

  Pk4+287 a  
Pk4+760 

 473,000 6,000  2.838,000       

  Pk4+789 a 
Pk4+865 

 76,000 6,000  456,000       
  T4b            
  Pk4+760 a 

Pk4+780 
 20,000 6,000  120,000       

  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
 29,000 6,000  174,000       

  T5e            

  Pk4+894 a 
Pk4+925 

 31,000 6,000  186,000       
  T5f             
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 30,000 6,000  180,000       

  T6a            
  Pk4+955 a 

Pk5+096 
 141,000 6,000  846,000       

  T3a            
  Pk3+601 a 

Pk3+735 
 139,000 6,000  834,000       

  T1a            
  Pk 5+244 a 

Pk5+257 
 13,000 6,000  78,000       

  Pk5+829 a 
Pk6+124 

 295,000 6,000  1.770,000       
  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000 6,000  2.340,000       

  T5b            
  Pk5+656 a 

Pk5+751 
 95,000 6,000  570,000       

  Punt singular NIIa            
  Pk5+751 a 

Pk5+829 
 78,000 6,000  468,000       

  Punt singular Canr 
Ribes 

           

  Pk6+124 a 
Pk6+151 

 27,000 6,000  162,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 12.270,000       
SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT     
01.05.0H-1 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 

camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt 
d'abastiment fins el lloc d'ús 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2a            
  Pk3+385 a 

Pk3+593 
 12,000   12,000       

  Pk4+287 a  
Pk4+760 

 24,000   24,000       

  Pk4+789 a 
Pk4+865 

 6,000   6,000       
  T4b            
  Pk4+760 a 

Pk4+780 
 2,000   2,000       

  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 
 2,000   2,000       

  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 2,000   2,000       
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  T5f             
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
 2,000   2,000       

  T6a            
  Pk4+955 a 

Pk5+096 
 8,000   8,000       

  T3a            
  Pk3+601 a 

Pk3+735 
 8,000   8,000       

  T1a            
  Pk 5+244 a 

Pk5+257 
 1,000   1,000       

  Pk5+829 a 
Pk6+124 

 17,000   17,000       
  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 23,000   23,000       

  T5b            
  Pk5+656 a 

Pk5+751 
 5,000   5,000       

  Punt singular NIIa            
  Pk5+751 a 

Pk5+829 
 4,000   4,000       

  Punt singular Canr 
Ribes 

           

  Pk6+124 a 
Pk6+151 

 1,000   1,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 117,000       
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de 
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Zona 30 2 33,500   67,000       
     96,000   96,000       
  Cediu i Bici 3 2,000 2,000  12,000       
  Illeta  11,000 2,000  22,000       
     6,000 9,000  54,000       
  Fleta  4,200 2,000  8,400       
  Punt singular NIIa            
  Fletxes 4 4,000 1,200  19,200       
  Pas de vianants  7,000 6,000  42,000       
  Illeta cediu el pas  135,000   135,000       

                              
           Total M2 d'Amidament : 455,600       

01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús 
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 
10 cm d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de 
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Lineal  62,000   62,000       
    2 30,000   60,000       
    2 16,000   32,000       
  Bici 2 13,000   26,000       
    2 15,000   30,000       
  Punt singular NIIa 3 144,000   432,000       
                              
           Total M d'Amidament : 642,000       

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 amb pintura doble component, rugós, color teula i 
reflectant.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Zona 30 2 33,500   67,000       
     96,000   96,000       
               
                              
           Total M2 d'Amidament : 163,000       

01.06-4 HBBJ1002BBb U Semàfor vehicles ambre amb lluminària led 200mm (11-200a). Instal·lat en 
columna. Inclou  post a terra, canalització d'instal·lació, post en marxa i 
programació de control. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Semafors amber 1    1,000       
  Punt singular Can 

Riba 
           

                              
           Total U d'Amidament : 1,000       

01.06-5 HBBJ1002B U Semàfor de bicicleta de 2 colors roig i verd amb òptica de 200mm led tipus 
bici 12-200rv. Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, 
canalització d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Semafors bici 6    6,000       
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  Punt singular Can 
Riba 

           
  Semafor bici 2    2,000       
                                
            Total U d'Amidament : 8,000       

01.06-6 HBBJ1002BB U Semàfor de vehicles de 3 colors roig, ambre i verd òptica 200mm led tipus 
13-200rav. Instal·lat en columna. Inclou  post a terra, canalització 
d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Semafors vehicles 9    9,000       
  Punt singular Can 

Riba 
           

  Semafor  1    1,000       
                                
            Total U d'Amidament : 10,000       

01.06-7 HBBJ1002Bb U Semàfor vianants de dos colors: roig i verd amb lluminària led ?200mm 
(12-200 ppc). Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, 
canalització d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Semafors vianants 2    2,000       
  Punt singular Can 

Riba 
           

  Semafor vianants 2    2,000       
                                
            Total U d'Amidament : 4,000       

01.06-8 GG322154 M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb 
designació h07v-r, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament pvc, 
col·locat en tub 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300   11,300       
     6,830   6,830       
     3,840   3,840       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Calçada 2 22,890   45,780       
    2 10,130   20,260       
    2 10,870   21,740       
                                
            Total M d'Amidament : 109,750       

01.06-9 GG22RG1K M Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 j, resistència a 
compressió de 250 n, muntat com a canalització soterrada 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Vorera  11,300   11,300       
     6,830   6,830       
     3,840   3,840       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Calçada 2 22,890   45,780       
    2 10,130   20,260       
    2 10,870   21,740       
                              
           Total M d'Amidament : 109,750       

01.06-10 GG1A0649 U Armari metàl·lic des de 500x600x1200 fins a 700x900x1200 mm, per a 
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Armari regulador 1    1,000       
  Quadre de protecció 

i escomesa 
1    1,000       

                              
           Total U d'Amidament : 2,000       

01.06-11 GG133602 U Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb 
porta, per a vuit mòduls i muntada superficialment       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
1    1,000       

                              
           Total U d'Amidament : 1,000       

01.06-12 GHM12C22B3 U Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, 
coronament, amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-
150 de 60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Bàculs 3    3,000       
                              
           Total U d'Amidament : 3,000       

01.06-13 GHM12C22B U Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, 
coronament, amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-
150 de 60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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  Punt singular Av 
Europa 

           
  Semafors 4    4,000       
                                
            Total U d'Amidament : 4,000       

01.06-14 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una 
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i 
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Arquetes 7    7,000       
                                
            Total U d'Amidament : 7,000       

01.06-15 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i 
de 25 kg de pes, col·locat amb morter       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
           

  Arquetes 7    7,000       
                                
            Total U d'Amidament : 7,000       

01.06-16 GBB12111B U Placa triangular per a senyals de trànsit p-22 d'avís de ciclista, d'acer 
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament sobre columna existent, 
inclou bridatge i petits mecanismes de fixació. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular Av 

Europa 
13    13,000       

    3    3,000       
    10    10,000       
                                
            Total U d'Amidament : 26,000       

01.06-17 GBB12111B3 U Placa rectangular per a senyals de trànsit s-13 d'avís de pas de vianants, 
d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament sobre nova columna, 
inclou bridatge i petits mecanismes de fixació. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular NIIa 2    2,000       
                                
            Total U d'Amidament : 2,000       

01.06-18 GBBZ1210 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a 
terra clavat       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Punt singular NIIa            
  Placa S-13 2 3,000   6,000       
                              
           Total M d'Amidament : 6,000       

01.06-19 4INLLx0020b UT Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus focus led 
equipada amb làmpada led de 100w, dimensions: 311x244x58 mm, ip65, 
fixada a parament, totalment instal·lada. Inclou caixa distribució, filaments i 
tot el material necessari per a la seva post en marxa. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Llum 2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, 
formada per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a 
l’autoclau (categoria iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre 
pilars és de 2 metres, i la distància entre travessers, de 45 cm. El sistema 
d’ancoratge al terreny serà mitjançant platines d’acer. Els elements de 
fixació són d’acer inoxidable. Totalment instal·lat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T5c            
  Pk4+865 a 

Pk4+894 Paviment 
 29,000   29,000       

  T5e            
  Pk4+894 a 

Pk4+925 
 31,000   31,000       

  T5f            
  Pk4+925 a 

Pk4+955 
2 30,000   60,000       

  Punt singular Can 
Riba 

           
  Barana  16,000   16,000       
     11,200   11,200       
                              
           Total M d'Amidament : 147,200       

01.07-2 FB11Z001b M Element de defensa i protecció de 180cm d'alçada, 120cm sobre la cota de 
paviment més alt,  format per muntants ipe 100 c/2m amb una barrera 
biona tipus aasho-m-180-60 i enllistonat de fusta tipus de 100x40mm c/150 
segons planol. Totalment instal·lat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular NIIa  66,000   66,000       
                              
           Total M d'Amidament : 66,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 
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01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Residus no 

especials 
 8,140   8,140       

  Gual de cal Roca  80,000 0,100 1,400 11,200       
  Gual del Cementiri  80,000 0,100 1,400 11,200       
  Gual Paisos Baixos  100,000 0,100 1,400 14,000       
  Gual de la 

Casanova 
 80,000 0,100 1,400 11,200       

  Gual C/ Gran 
Bretanya 

 80,000 0,100 1,400 11,200       

  Gual de Can 
Busqué 

 80,000 0,100 1,400 11,200       
                                
            Total M3 d'Amidament : 78,140       

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Balanç de terres  2.937,911   2.937,911       
                                
            Total M3 d'Amidament : 2.937,911       

01.08-3 F2RAZ001 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls 
barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Metalls  15,644   15,644       
                                
            Total M3 d'Amidament : 15,644       

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     0,075   0,075       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,075       

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     3,256   3,256       
                                

           Total M3 d'Amidament : 3,256       
01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 

deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     0,986   0,986       
                              
           Total M3 d'Amidament : 0,986       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i 
ruptura a compressió. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fomigó  24,000   24,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 24,000       

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    10    10,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 10,000       

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la 
pròpia obra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    5    5,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 5,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Entrada 1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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     4,000   4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Formació 1,593    1,593       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,593       

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-8 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-9 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-10 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-11 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-12 YIU010 UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    3    3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.10-13 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 6,000       

01.10-14 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-15 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 
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  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-16 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-17 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    6    6,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 6,000       

  

                                
                                
                                

  

 

2. Quadre de preus número 1 
 
 
               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C M2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres 
sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre 
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.     

            TOTAL EUROS PER M 3,81 € tres amb vuitanta-u Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.01-3 F21R11A5 U Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de 
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la 
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

    

          TOTAL EUROS PER U 167,19 € cent  seixanta-set amb 
dinou Euros 

01.01-4 G21B3001 M Desmuntatge de biona metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió     
          TOTAL EUROS PER M 3,06 € tres amb sis Euros 

01.01-5 G219GBC0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb 
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir     

          TOTAL EUROS PER M 3,81 € tres amb vuitanta-u Euros 

01.01-6 M21BU050 M2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos 
components mitjançant mitjançant projecció d'abrasiu o fressat lleuger sense 
malmetre el paviment 

    

          TOTAL EUROS PER M2 5,58 € cinc amb cinquanta-vuit 
Euros 

01.01-7 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja i 
retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

          TOTAL EUROS PER M3 195,78 € cent  noranta-cinc amb 
setanta-vuit Euros 

01.01-8 FD5J0110b UT Desplaçament d'embornal. Inclou anulació d'embornal existent, rasa de drenatge, 
formació d'arqueta i tuberia, desplaçament de marc i reixa i totes les feines 
necessàries 

    

          TOTAL EUROS PER UT 324,42 € tres-cents vint-i-quatre amb 
quaranta-dos Euros 

01.01-9 HBBJ1002B3 U Trasllat de focus existent a eix de muret. Inclou ancoratge i desplaçament de línia 
elèctrica i totes les feines derivades per a la seva post en marxa.     

          TOTAL EUROS PER U 74,66 € setanta-quatre amb 
seixanta-sis Euros 

01.01-10 K166310 UT Cala de localització de serveis soterrats     

          TOTAL EUROS PER UT 137,58 € cent  trenta-set amb 
cinquanta-vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 1,96 € u amb noranta-sis Euros 

01.02-2 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 2,13 € dos amb tretze Euros 

01.02-3 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la compressió 
mitja (25 a 50 mpa).     

          TOTAL EUROS PER M3 11,58 € onze amb cinquanta-vuit 
Euros 

01.02-4 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.     

          TOTAL EUROS PER M3 3,76 € tres amb setanta-sis Euros 

01.02-5 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de característiques 
a determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs 
completament acabat. 
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

            TOTAL EUROS PER M3 1,30 € u amb trenta Euros 

01.02-6 G222B123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de 
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat     

            TOTAL EUROS PER M3 9,93 € nou amb noranta-tres 
Euros 

01.02-7 G228U2N0 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit de canalització, estesa i compactació 
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric     

            TOTAL EUROS PER M3 26,60 € vint-i-sis amb seixanta 
Euros 

01.02-8 G3Z1UN30 M3 Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i 
vibrat, mesurat sobre perfil teòric.     

            TOTAL EUROS PER M3 60,75 € seixanta amb setanta-cinc 
Euros 

01.02-9 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de 
la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions 
tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

    

            TOTAL EUROS PER M3 4,02 € quatre amb dos Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm     
            TOTAL EUROS PER M2 1,30 € u amb trenta Euros 

01.03-2 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 

    

            TOTAL EUROS PER M3 9,70 € nou amb setanta Euros 

01.03-3 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

            TOTAL EUROS PER M2 12,50 € dotze amb cinquanta Euros 

01.03-4 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb 
mitjans mecànics     

            TOTAL EUROS PER M2 2,26 € dos amb vint-i-sis Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.03-5 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de terra 
estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-305 > 
6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r 
une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una barreja en 
pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats 
previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la 
compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 15,32 € quinze amb trenta-dos 
Euros 

01.03-6 F227Z001 M Formació de cuneta amb mitjans manuals i mecànics, amb graves i terres 
natulars allisades, realitzant una secció transversal en formació de ´´v´´ de mides 
60x20cm. Tot inclòs completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER M 3,46 € tres amb quaranta-sis 
Euros 

01.03-7 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 

    

          TOTAL EUROS PER M3 79,39 € setanta-nou amb trenta-nou 
Euros 

01.03-8 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb 
dotació 0,5 kg/m2     

          TOTAL EUROS PER M2 0,27 € zero amb vint-i-set Euros 

01.03-9 F9H11131C T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus d-10 / d-12 de 5 cm de 
gruix mínim amb addició d'òxid de ferro per el seu tintant en massa de 
granulometria densa per a capa de trànsit, estesa i compactada 

    

          TOTAL EUROS PER T 61,17 € seixanta-u amb disset 
Euros 

01.03-10 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland     

          TOTAL EUROS PER M2 35,79 € trenta-cinc amb setanta-
nou Euros 

01.03-11 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i 
mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 33,88 € trenta-tres amb vuitanta-
vuit Euros 

01.03-12 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 89,96 € vuitanta-nou amb noranta-
sis Euros 
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.03-13 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 20x20 
ø6. Encofrat lateral. Inclou juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra, 
tenyit amb sulfit de ferro i polit mecànic amb helicòpter. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 122,28 € cent  vint-i-dos amb vint-i-
vuit Euros 

01.03-14 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s ferrallades a 
peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

            TOTAL EUROS PER KG 1,61 € u amb seixanta-u Euros 

01.03-15 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de fusta 
de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica de 
projecte 

    

            TOTAL EUROS PER M² 21,52 € vint-i-u amb cinquanta-dos 
Euros 

01.03-16 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments o estructura. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de projecte     

            TOTAL EUROS PER M³ 5,56 € cinc amb cinquanta-sis 
Euros 

01.03-17 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de gruix, i 
un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació 
gràfica de projecte 

    

            TOTAL EUROS PER M³ 28,34 € vint-i-vuit amb trenta-quatre 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02 GUAL DE CAL ROCA 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02.01 Moviments de terres 

01.04.02.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.02.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.02.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

01.04.02.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.02.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.02.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

          TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

01.04.02.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

          TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02.02 Estructures 

01.04.02.02-
1 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 80,40 € vuitanta amb quaranta 
Euros 

01.04.02.02-
2 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.02.02-
3 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

          TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € mil vint Euros 

01.04.02.02-
4 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

          TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.02.02-
5 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

          TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.02.02-
6 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans     

          TOTAL EUROS PER M2 20,75 € vint amb setanta-cinc 
Euros 

01.04.02.02-
7 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

01.04.02.02-
8 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

          TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.02.02-
9 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

          TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02.03 Acabats i proteccions 
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.02.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

            TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.02.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

            TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.02.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 

01.04.02.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € trenta-sis amb setanta-u 
Euros 

01.04.02.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

01.04.02.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i 
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

    

            TOTAL EUROS PER KG 2,33 € dos amb trenta-tres Euros 

01.04.02.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.02.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03 GUAL DEL CEMENTIRI 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03.01 Moviments de terres 

01.04.03.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.03.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.03.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.03.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

          TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.03.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

          TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.03.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

          TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

01.04.03.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

          TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03.02 Estructures 

01.04.03.02-
1 

G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

          TOTAL EUROS PER M3 57,26 € cinquanta-set amb vint-i-sis 
Euros 

01.04.03.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 80,40 € vuitanta amb quaranta 
Euros 

01.04.03.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.03.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

          TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € mil vint Euros 

01.04.03.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

          TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.03.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

          TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.03.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans     

          TOTAL EUROS PER M2 20,75 € vint amb setanta-cinc 
Euros 
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.03.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

01.04.03.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

            TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.03.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

            TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03.03 Acabats i proteccions 

01.04.03.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

            TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.03.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

            TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.03.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 

01.04.03.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € trenta-sis amb setanta-u 
Euros 

01.04.03.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

01.04.03.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i 
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

    

            TOTAL EUROS PER KG 2,33 € dos amb trenta-tres Euros 

01.04.03.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.03.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04 GUAL PAÏSOS BAIXOS 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04.01 Moviments de terres 

01.04.04.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.04.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

          TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.04.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

          TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

01.04.04.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

          TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.04.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

          TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.04.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

          TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

01.04.04.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

          TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04.02 Estructures 

01.04.04.02-
1 

G3DZ2000 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 
    

          TOTAL EUROS PER U 2.022,66 € dos mil vint-i-dos amb 
seixanta-sis Euros 

01.04.04.02-
2 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.04.02-
3 

G3D17DBX M Execució de micropilons amb entubació recuperable de 170 mm de diàmetre en 
qualsevol terreny o roca, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, 
de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció 
única amb beurada de ciment cem i 42,5 r 

    

          TOTAL EUROS PER M 68,62 € seixanta-vuit amb seixanta-
dos Euros 

01.04.04.02-
4 

G44Z5A2X KG Acer b500s en barres corrugades, soldades a obra a cap de micropiló 
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            TOTAL EUROS PER KG 2,86 € dos amb vuitanta-sis Euros 

01.04.04.02-
5 

G4R110X4 KG Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (aisi 304), per a perns roscats i 
accessoris     

            TOTAL EUROS PER KG 4,67 € quatre amb seixanta-set 
Euros 

01.04.04.02-
6 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

            TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.04.02-
7 

G45F1FHX M3 Formigó per a mur d'estrep, ha-30/b/20/iia+e sr amb dosificació 2,5% sobre pes 
de ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba 

    

            TOTAL EUROS PER M3 138,04 € cent  trenta-vuit amb quatre 
Euros 

01.04.04.02-
8 

G4LVDAXK M2 Tauler de 40cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 40 cm d'alçària i 120 cm 
d'amplària segons especificacions de plànols, inclòs part proporcional de talls i 
perforacions en extrems. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 147,27 € cent  quaranta-set amb 
vint-i-set Euros 

01.04.04.02-
9 

GFA1C345 M Tub de pvc de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma une-en 1452-2 i col·locat al fons de la rasa     

            TOTAL EUROS PER M 15,18 € quinze amb divuit Euros 

01.04.04.02-
10 

G7C242X2 U Tap sintètic per alvèol de placa de 40cm, col·locat 
    

            TOTAL EUROS PER U 6,64 € sis amb seixanta-quatre 
Euros 

01.04.04.02-
11 

G4D3D110 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de 
directriu recta, per a deixar el formigó vist     

            TOTAL EUROS PER M2 43,86 € quaranta-tres amb vuitanta-
sis Euros 

01.04.04.02-
12 

G45C6HX4 M3 Formigó per a lloses, ha-35/b/10/iiia+e sr amb dosificació 2,5% sobre pes de 
ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 10 mm, abocat amb bomba 

    

            TOTAL EUROS PER M3 147,20 € cent  quaranta-set amb vint 
Euros 

01.04.04.02-
13 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.04.02-
14 

G7732620 M2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada 
sense adherir i resistent a la intempèrie     

            TOTAL EUROS PER M2 14,72 € catorze amb setanta-dos 
Euros 

01.04.04.02-
15 

G7C242X4 M2 Segellat amb escuma de poliuretà en zones localitzades 
    

            TOTAL EUROS PER M2 7,14 € set amb catorze Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.04.02-
16 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

          TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.04.02-
17 

G443511Z U Perforació en formigó i col·locacció d'ancoratge mecànic m8 amb maniguet 
roscat, femella i volandera d'acer galvanitzat     

          TOTAL EUROS PER U 13,81 € tretze amb vuitanta-u Euros 

01.04.04.02-
18 

E4Z11411 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, 
col·locada sense adherir     

          TOTAL EUROS PER M2 78,19 € setanta-vuit amb dinou 
Euros 

01.04.04.02-
19 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

          TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

01.04.04.02-
20 

G9GR4AY0 M2 Aplicació en tres mans de producte inhibidor de la corrossió en paraments de 
formigó     

          TOTAL EUROS PER M2 6,23 € sis amb vint-i-tres Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04.03 Acabats i proteccions 

01.04.04.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

          TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.04.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

          TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.04.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

          TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 

01.04.04.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

          TOTAL EUROS PER M3 36,71 € trenta-sis amb setanta-u 
Euros 

01.04.04.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

          TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05 GUAL DE LA CASA NOVA 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05.01 Moviments de terres 

01.04.05.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     
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            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.05.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.05.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

01.04.05.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.05.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.05.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

01.04.05.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05.02 Estructures 

01.04.05.02-
1 

G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

            TOTAL EUROS PER M3 57,26 € cinquanta-set amb vint-i-sis 
Euros 

01.04.05.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 80,40 € vuitanta amb quaranta 
Euros 

01.04.05.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

            TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.05.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

            TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € mil vint Euros 

01.04.05.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.05.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

          TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.05.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans     

          TOTAL EUROS PER M2 20,75 € vint amb setanta-cinc 
Euros 

01.04.05.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

01.04.05.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

          TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.05.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

          TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05.03 Acabats i proteccions 

01.04.05.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

          TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.05.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

          TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.05.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

          TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 

01.04.05.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

          TOTAL EUROS PER M3 36,71 € trenta-sis amb setanta-u 
Euros 

01.04.05.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

          TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

01.04.05.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i 
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

    

          TOTAL EUROS PER KG 2,33 € dos amb trenta-tres Euros 
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01.04.05.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.05.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06 GUAL DEL CARRER GRAN BRETANYA 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06.01 Moviments de terres 

01.04.06.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.06.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.06.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

01.04.06.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.06.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.06.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

01.04.06.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06.02 Estructures 

01.04.06.02-
1 

G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

            TOTAL EUROS PER M3 57,26 € cinquanta-set amb vint-i-sis 
Euros 

01.04.06.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER M3 80,40 € vuitanta amb quaranta 
Euros 

01.04.06.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.06.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

          TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € mil vint Euros 

01.04.06.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

          TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.06.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

          TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.06.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans     

          TOTAL EUROS PER M2 20,75 € vint amb setanta-cinc 
Euros 

01.04.06.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

01.04.06.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

          TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.06.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

          TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06.03 Acabats i proteccions 

01.04.06.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

          TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.06.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

          TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.06.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

          TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 
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01.04.06.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € trenta-sis amb setanta-u 
Euros 

01.04.06.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

01.04.06.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i 
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

    

            TOTAL EUROS PER KG 2,33 € dos amb trenta-tres Euros 

01.04.06.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.06.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07 GUAL DE CAN BUSQUÉ 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07.01 Moviments de terres 

01.04.07.01-
1 

G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € zero amb seixanta-cinc 
Euros 

01.04.07.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.04.07.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € dotze amb vint-i-quatre 
Euros 

01.04.07.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.04.07.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.07.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € vint-i-cinc amb dos Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.07.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

          TOTAL EUROS PER M3 22,95 € vint-i-dos amb noranta-cinc 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07.02 Estructures 

01.04.07.02-
1 

G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

          TOTAL EUROS PER M3 57,26 € cinquanta-set amb vint-i-sis 
Euros 

01.04.07.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 80,40 € vuitanta amb quaranta 
Euros 

01.04.07.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

    

          TOTAL EUROS PER M2 11,38 € onze amb trenta-vuit Euros 

01.04.07.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

          TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € mil vint Euros 

01.04.07.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

          TOTAL EUROS PER M2 39,47 € trenta-nou amb quaranta-
set Euros 

01.04.07.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

          TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.07.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans     

          TOTAL EUROS PER M2 20,75 € vint amb setanta-cinc 
Euros 

01.04.07.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

          TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

01.04.07.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

          TOTAL EUROS PER M2 2,49 € dos amb quaranta-nou 
Euros 

01.04.07.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

          TOTAL EUROS PER M2 6,59 € sis amb cinquanta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07.03 Acabats i proteccions 
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.07.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

            TOTAL EUROS PER U 57,21 € cinquanta-set amb vint-i-u 
Euros 

01.04.07.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

            TOTAL EUROS PER U 59,21 € cinquanta-nou amb vint-i-u 
Euros 

01.04.07.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € tretze amb setanta-tres 
Euros 

01.04.07.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € trenta-sis amb setanta-u 
Euros 

01.04.07.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € quaranta-u amb trenta-u 
Euros 

01.04.07.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i 
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

    

            TOTAL EUROS PER KG 2,33 € dos amb trenta-tres Euros 

01.04.07.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € u amb quaranta-vuit Euros 

01.04.07.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € cent  tretze amb dinou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.0B MURS DE GABIONS 

01.04.0B-1 E9232G91 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i, grandària 
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material     

            TOTAL EUROS PER M2 11,13 € onze amb tretze Euros 

01.04.0B-2 F3J1Z22A M3 Estructura de gabions, amb peces de diferent mida amb un volum de 1m3 amb 
estructura de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de d2,4 mm i 80x100 
mm de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra calcàrea i 
col·locat amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 49,32 € quaranta-nou amb trenta-
dos Euros 

01.04.0B-3 GD5A5F05B M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de 
diàmetre embolcallat amb graves i filtre geotextil i reblert amb material filtrant fins 
a 50 cm per sobre del dren 

    

            TOTAL EUROS PER M 25,54 € vint-i-cinc amb cinquanta-
quatre Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.04.0B-4 GD5A5F05B1 M2 Capa separadora en murs de gabió, mitjançant geotèxtil no teixit punxonat de 
fibra curta de poliester, amb un pes de 120 gr/m², col·locat no adherit i amb 
solaps de 10 cm. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 0,99 € zero amb noranta-nou 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

          TOTAL EUROS PER M2 1,11 € u amb onze Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-1 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el 
lloc d'ús 

    

          TOTAL EUROS PER M3 22,74 € vint-i-dos amb setanta-
quatre Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació 
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual 

    

          TOTAL EUROS PER M2 7,02 € set amb dos Euros 

01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària i 
5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 

    

          TOTAL EUROS PER M 0,46 € zero amb quaranta-sis 
Euros 

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 amb pintura doble component, rugós, color teula i 
reflectant.     

          TOTAL EUROS PER M2 7,02 € set amb dos Euros 

01.06-4 HBBJ1002BBb U Semàfor vehicles ambre amb lluminària led 200mm (11-200a). Instal·lat en 
columna. Inclou  post a terra, canalització d'instal·lació, post en marxa i 
programació de control. 

    

          TOTAL EUROS PER U 329,15 € tres-cents vint-i-nou amb 
quinze Euros 

01.06-5 HBBJ1002B U Semàfor de bicicleta de 2 colors roig i verd amb òptica de 200mm led tipus bici 
12-200rv. Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, canalització 
d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

    

          TOTAL EUROS PER U 502,54 € cinc-cents dos amb 
cinquanta-quatre Euros 

01.06-6 HBBJ1002BB U Semàfor de vehicles de 3 colors roig, ambre i verd òptica 200mm led tipus 13-
200rav. Instal·lat en columna. Inclou  post a terra, canalització d'instal·lació, post 
en marxa i programació de control. 

    

          TOTAL EUROS PER U 584,14 € cinc-cents vuitanta-quatre 
amb catorze Euros 
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01.06-7 HBBJ1002Bb U Semàfor vianants de dos colors: roig i verd amb lluminària led ?200mm (12-200 
ppc). Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, canalització 
d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

    

            TOTAL EUROS PER U 385,24 € tres-cents vuitanta-cinc 
amb vint-i-quatre Euros 

01.06-8 GG322154 M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb designació 
h07v-r, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament pvc, col·locat en tub     

            TOTAL EUROS PER M 2,61 € dos amb seixanta-u Euros 

01.06-9 GG22RG1K M Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió 
de 250 n, muntat com a canalització soterrada 

    

            TOTAL EUROS PER M 2,63 € dos amb seixanta-tres 
Euros 

01.06-10 GG1A0649 U Armari metàl·lic des de 500x600x1200 fins a 700x900x1200 mm, per a servei 
exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna     

            TOTAL EUROS PER U 235,88 € dos-cents trenta-cinc amb 
vuitanta-vuit Euros 

01.06-11 GG133602 U Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, 
per a vuit mòduls i muntada superficialment     

            TOTAL EUROS PER U 17,98 € disset amb noranta-vuit 
Euros 

01.06-12 GHM12C22B3 U Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, coronament, 
amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-150 de 
60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

    

            TOTAL EUROS PER U 201,16 € dos-cents u amb setze 
Euros 

01.06-13 GHM12C22B U Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, coronament, 
amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-150 de 
60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

    

            TOTAL EUROS PER U 201,16 € dos-cents u amb setze 
Euros 

01.06-14 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de 
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de 
la mateixa excavació 

    

            TOTAL EUROS PER U 89,46 € vuitanta-nou amb quaranta-
sis Euros 

01.06-15 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 
kg de pes, col·locat amb morter     

            TOTAL EUROS PER U 37,07 € trenta-set amb set Euros 

01.06-16 GBB12111B U Placa triangular per a senyals de trànsit p-22 d'avís de ciclista, d'acer galvanitzat i 
pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada 
mecànicament sobre columna existent, inclou bridatge i petits mecanismes de 
fixació. 

    

            TOTAL EUROS PER U 46,47 € quaranta-sis amb quaranta-
set Euros 

01.06-17 GBB12111B3 U Placa rectangular per a senyals de trànsit s-13 d'avís de pas de vianants, d'acer 
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora 
classe ra1, fixada mecànicament sobre nova columna, inclou bridatge i petits 
mecanismes de fixació. 

    

            TOTAL EUROS PER U 46,47 € quaranta-sis amb quaranta-
set Euros 

             Quadre de Preus nº1 
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01.06-18 GBBZ1210 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra 
clavat     

          TOTAL EUROS PER M 21,65 € vint-i-u amb seixanta-cinc 
Euros 

01.06-19 4INLLx0020b UT Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus focus led 
equipada amb làmpada led de 100w, dimensions: 311x244x58 mm, ip65, fixada a 
parament, totalment instal·lada. Inclou caixa distribució, filaments i tot el material 
necessari per a la seva post en marxa. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 128,89 € cent  vint-i-vuit amb 
vuitanta-nou Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, formada 
per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria 
iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la 
distància entre travessers, de 45 cm. El sistema d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els elements de fixació són d’acer inoxidable. 
Totalment instal·lat. 

    

          TOTAL EUROS PER M 25,30 € vint-i-cinc amb trenta Euros 

01.07-2 FB11Z001b M Element de defensa i protecció de 180cm d'alçada, 120cm sobre la cota de 
paviment més alt,  format per muntants ipe 100 c/2m amb una barrera biona tipus 
aasho-m-180-60 i enllistonat de fusta tipus de 100x40mm c/150 segons planol. 
Totalment instal·lat. 

    

          TOTAL EUROS PER M 70,18 € setanta amb divuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

          TOTAL EUROS PER M3 7,73 € set amb setanta-tres Euros 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

          TOTAL EUROS PER M3 1,50 € u amb cinquanta Euros 

01.08-3 F2RAZ001 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls 
barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,29 € sis amb vint-i-nou Euros 

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic 
no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,08 € sis amb vuit Euros 

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,93 € sis amb noranta-tres Euros 
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01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i 
cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,14 € sis amb catorze Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 

    

            TOTAL EUROS PER UT 62,41 € seixanta-dos amb 
quaranta-u Euros 

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     

            TOTAL EUROS PER UT 130,90 € cent  trenta amb noranta 
Euros 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia 
obra 

    

            TOTAL EUROS PER UT 24,77 € vint-i-quatre amb setanta-
set Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
            TOTAL EUROS PER UT 22,11 € vint-i-dos amb onze Euros 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € seixanta-set Euros 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada 
cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la 
normativa oficial. Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 
60x60cm totalment formigonats. 

    

            TOTAL EUROS PER UT 207,78 € dos-cents set amb setanta-
vuit Euros 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
            TOTAL EUROS PER UT 17,26 € disset amb vint-i-sis Euros 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
            TOTAL EUROS PER UT 21,70 € vint-i-u amb setanta Euros 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

            TOTAL EUROS PER UT 25,27 € vint-i-cinc amb vint-i-set 
Euros 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.10-8 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.     

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER UT 1,02 € u amb dos Euros 

01.10-9 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     
          TOTAL EUROS PER UT 2,60 € dos amb seixanta Euros 

01.10-10 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

          TOTAL EUROS PER UT 0,63 € zero amb seixanta-tres 
Euros 

01.10-11 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
          TOTAL EUROS PER UT 20,51 € vint amb cinquanta-u Euros 

01.10-12 YIU010 UT Mono de treball.     

          TOTAL EUROS PER UT 3,94 € tres amb noranta-quatre 
Euros 

01.10-13 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 17,10 € disset amb deu Euros 

01.10-14 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 62,35 € seixanta-dos amb trenta-
cinc Euros 

01.10-15 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 65,29 € seixanta-cinc amb vint-i-
nou Euros 

01.10-16 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 66,29 € seixanta-sis amb vint-i-nou 
Euros 

01.10-17 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 81,97 € vuitanta-u amb noranta-set 
Euros 
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3. Quadre de preus número 2 
 
                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres 
sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de residus o centre 
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

    

                Maquinària 0,64 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.01-2 G219GBC0B m Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.     

                Mà d'obra 2,64 € 

                Maquinària 1,06 € 

                Mitjans auxiliars 0,04 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M 3,81 € 

01.01-3 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la 
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

    

                Mà d'obra 24,42 € 

                Maquinària 100,12 € 

                Materials 39,00 € 

                Mitjans auxiliars 0,37 € 

                2 % Costos indirectes 3,28 € 

            TOTAL EUROS PER U 167,19 € 

01.01-4 G21B3001 m Desmuntatge de biona metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió     
                Mà d'obra 2,53 € 

                Maquinària 0,43 € 

                Mitjans auxiliars 0,04 € 

                2 % Costos indirectes 0,06 € 

            TOTAL EUROS PER M 3,06 € 

01.01-5 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb 
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir     

                Mà d'obra 2,64 € 

                Maquinària 1,06 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Mitjans auxiliars 0,04 € 

               2 % Costos indirectes 0,07 € 

           TOTAL EUROS PER M 3,81 € 

01.01-6 M21BU050 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos 
components mitjançant mitjançant projecció d'abrasiu o fressat lleuger sense 
malmetre el paviment 

    

               Mà d'obra 1,69 € 

               Maquinària 3,75 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,11 € 

           TOTAL EUROS PER M2 5,58 € 

01.01-7 E21394JG5 m3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja i 
retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

               Mà d'obra 10,70 € 

               Maquinària 181,24 € 

               2 % Costos indirectes 3,84 € 

           TOTAL EUROS PER M3 195,78 € 

01.01-8 FD5J0110b ut Desplaçament d'embornal. Inclou anulació d'embornal existent, rasa de drenatge, 
formació d'arqueta i tuberia, desplaçament de marc i reixa i totes les feines 
necessàries 

    

               Mà d'obra 231,77 € 

               Maquinària 0,05 € 

               Materials 86,24 € 

               2 % Costos indirectes 6,36 € 

           TOTAL EUROS PER UT 324,42 € 

01.01-9 HBBJ1002B3 u Trasllat de focus existent a eix de muret. Inclou ancoratge i desplaçament de línia 
elèctrica i totes les feines derivades per a la seva post en marxa.     

               Mà d'obra 22,48 € 

               Materials 50,00 € 

               Mitjans auxiliars 0,72 € 

               2 % Costos indirectes 1,46 € 

           TOTAL EUROS PER U 74,66 € 

01.01-10 K166310 ut Cala de localització de serveis soterrats     
               Mà d'obra 4,28 € 

               Resta d'obra 130,60 € 

               2 % Costos indirectes 2,70 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

            TOTAL EUROS PER UT 137,58 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

                Mà d'obra 0,20 € 

                Maquinària 1,72 € 

                2 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M3 1,96 € 

01.02-2 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

                Mà d'obra 0,20 € 

                Maquinària 1,89 € 

                2 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M3 2,13 € 

01.02-3 F2214826 m3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la compressió 
mitja (25 a 50 mpa).     

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 10,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,15 € 

                2 % Costos indirectes 0,23 € 

            TOTAL EUROS PER M3 11,58 € 

01.02-4 G2261111B m3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.     

                Maquinària 3,61 € 

                Materials 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,76 € 

01.02-5 F226Z001 m3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de característiques a 
determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament 
acabat. 

    

                Mà d'obra 0,12 € 

                Maquinària 1,07 € 

                Materials 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M3 1,30 € 

01.02-6 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de 
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat     

                Mà d'obra 0,82 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Maquinària 8,91 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,19 € 

           TOTAL EUROS PER M3 9,93 € 

01.02-7 G228U2N0 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit de canalització, estesa i compactació 
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric     

               Mà d'obra 2,77 € 

               Maquinària 2,72 € 

               Materials 20,59 € 

               2 % Costos indirectes 0,52 € 

           TOTAL EUROS PER M3 26,60 € 

01.02-8 G3Z1UN30 m3 Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació i 
vibrat, mesurat sobre perfil teòric.     

               Mà d'obra 5,50 € 

               Maquinària 2,68 € 

               Materials 51,38 € 

               2 % Costos indirectes 1,19 € 

           TOTAL EUROS PER M3 60,75 € 

01.02-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la 
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions 
tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

    

               Mà d'obra 1,67 € 

               Maquinària 1,83 € 

               Materials 0,44 € 

               2 % Costos indirectes 0,08 € 

           TOTAL EUROS PER M3 4,02 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm     
               Maquinària 1,27 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER M2 1,30 € 

01.03-2 F2A1Z100 m3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 

    

               Materials 9,51 € 

               2 % Costos indirectes 0,19 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

            TOTAL EUROS PER M3 9,70 € 

01.03-3 F921R01FB m2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 8,25 € 

                Materials 2,96 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,25 € 

            TOTAL EUROS PER M2 12,50 € 

01.03-4 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb 
mitjans mecànics     

                Maquinària 2,22 € 

                2 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M2 2,26 € 

01.03-5 F91AZ001 m2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de terra 
estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-305 > 6 
n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r 
une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una barreja en 
pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats 
previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la 
compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

    

                Mà d'obra 1,88 € 

                Maquinària 7,01 € 

                Materials 6,11 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,30 € 

            TOTAL EUROS PER M2 15,32 € 

01.03-6 F227Z001 m Formació de cuneta amb mitjans manuals i mecànics, amb graves i terres natulars 
allisades, realitzant una secció transversal en formació de ´´v´´ de mides 60x20cm. 
Tot inclòs completament acabat. 

    

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Maquinària 1,44 € 

               Materials 1,95 € 

               2 % Costos indirectes 0,07 € 

           TOTAL EUROS PER M 3,46 € 

01.03-7 F9365H11 m3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 

    

               Mà d'obra 12,89 € 

               Maquinària 0,66 € 

               Materials 64,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,19 € 

               2 % Costos indirectes 1,56 € 

           TOTAL EUROS PER M3 79,39 € 

01.03-8 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb 
dotació 0,5 kg/m2     

               Mà d'obra 0,04 € 

               Maquinària 0,10 € 

               Materials 0,12 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,27 € 

01.03-9 F9H11131C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus d-10 / d-12 de 5 cm de 
gruix mínim amb addició d'òxid de ferro per el seu tintant en massa de 
granulometria densa per a capa de trànsit, estesa i compactada 

    

               Mà d'obra 2,23 € 

               Maquinària 2,09 € 

               Materials 55,62 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 1,20 € 

           TOTAL EUROS PER T 61,17 € 

01.03-10 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland     

               Mà d'obra 22,76 € 

               Maquinària 0,04 € 

               Materials 11,96 € 

               Mitjans auxiliars 0,34 € 

               2 % Costos indirectes 0,70 € 

           TOTAL EUROS PER M2 35,79 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.03-11 GD571510B m2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i 
mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

                Mà d'obra 6,95 € 

                Maquinària 3,88 € 

                Materials 22,29 € 

                Mitjans auxiliars 0,10 € 

                2 % Costos indirectes 0,66 € 

            TOTAL EUROS PER M2 33,88 € 

01.03-12 F9365F11B m3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

    

                Mà d'obra 12,89 € 

                Maquinària 0,66 € 

                Materials 74,46 € 

                Mitjans auxiliars 0,19 € 

                2 % Costos indirectes 1,76 € 

            TOTAL EUROS PER M3 89,96 € 

01.03-13 F9365H11B m3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 20x20 ø6. 
Encofrat lateral. Inclou juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra, tenyit 
amb sulfit de ferro i polit mecànic amb helicòpter. 

    

                Mà d'obra 12,89 € 

                Maquinària 0,96 € 

                Materials 105,84 € 

                Mitjans auxiliars 0,19 € 

                2 % Costos indirectes 2,40 € 

            TOTAL EUROS PER M3 122,28 € 

01.03-14 1ESFLAB030 kg D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s ferrallades a 
peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

                Mà d'obra 0,72 € 

                Materials 0,86 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,61 € 

01.03-15 1ESFLE0010 m² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de fusta de 
pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica de 
projecte 

    

                Mà d'obra 18,97 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Materials 2,13 € 

               2 % Costos indirectes 0,42 € 

           TOTAL EUROS PER M² 21,52 € 

01.03-16 1REPaaa070 m³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments o estructura. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de projecte     

               Maquinària 5,45 € 

               2 % Costos indirectes 0,11 € 

           TOTAL EUROS PER M³ 5,56 € 

01.03-17 4ATSxx0020 m³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de gruix, i 
un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació 
gràfica de projecte 

    

               Maquinària 8,87 € 

               Materials 18,91 € 

               2 % Costos indirectes 0,56 € 

           TOTAL EUROS PER M³ 28,34 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02 GUAL DE CAL ROCA 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02.01 Moviments de terres 

01.04.02.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

               Maquinària 0,64 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.02.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

               Mà d'obra 1,02 € 

               Maquinària 11,92 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,26 € 

           TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.02.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

               Mà d'obra 4,23 € 

               Maquinària 7,71 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                2 % Costos indirectes 0,24 € 

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.02.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

                Maquinària 6,61 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.02.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

                Materials 3,42 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.02.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

                Maquinària 24,53 € 

                2 % Costos indirectes 0,49 € 

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.02.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

                Materials 22,50 € 

                2 % Costos indirectes 0,45 € 

            TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02.02 Estructures 

01.04.02.02-
1 

G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 4,09 € 

                Maquinària 12,41 € 

                Materials 62,26 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 1,58 € 

            TOTAL EUROS PER M3 80,40 € 

01.04.02.02-
2 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

                Mà d'obra 4,91 € 

                Materials 6,18 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 0,22 € 

           TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.02.02-
3 

GD7E001X ut Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

               Mà d'obra 4,07 € 

               Maquinària 167,79 € 

               Materials 828,08 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 20,00 € 

           TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € 

01.04.02.02-
4 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

               Mà d'obra 34,69 € 

               Materials 3,14 € 

               Mitjans auxiliars 0,87 € 

               2 % Costos indirectes 0,77 € 

           TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.02.02-
5 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.02.02-
6 

G78111X1 m2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 mans 
    

               Mà d'obra 5,89 € 

               Materials 14,36 € 

               Mitjans auxiliars 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,41 € 

           TOTAL EUROS PER M2 20,75 € 

01.04.02.02-
7 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Maquinària 20,17 € 

                Materials 84,09 € 

                Mitjans auxiliars 0,16 € 

                2 % Costos indirectes 2,22 € 

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

01.04.02.02-
8 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

                Mà d'obra 1,80 € 

                Materials 0,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.02.02-
9 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

                Mà d'obra 5,89 € 

                Materials 0,48 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.02.03 Acabats i proteccions 

01.04.02.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 50,17 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,12 € 

            TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.02.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 52,13 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 1,16 € 

           TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.02.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

               Mà d'obra 3,83 € 

               Maquinària 0,04 € 

               Materials 9,53 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,27 € 

           TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.02.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

               Mà d'obra 1,98 € 

               Maquinària 14,66 € 

               Materials 19,32 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,72 € 

           TOTAL EUROS PER M3 36,71 € 

01.04.02.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 0,55 € 

               Materials 39,75 € 

               2 % Costos indirectes 0,81 € 

           TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 

01.04.02.03-
6 

G44251XC kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i galvanitzat, 
col·locat a l'obra amb cargols 

    

               Mà d'obra 0,56 € 

               Materials 1,71 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER KG 2,33 € 

01.04.02.03-
7 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Materials 0,70 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.02.03-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 6,55 € 

                Maquinària 20,17 € 

                Materials 84,09 € 

                Mitjans auxiliars 0,16 € 

                2 % Costos indirectes 2,22 € 

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03 GUAL DEL CEMENTIRI 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03.01 Moviments de terres 

01.04.03.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

                Maquinària 0,64 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.03.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 11,92 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,26 € 

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.03.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

                Mà d'obra 4,23 € 

                Maquinària 7,71 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,24 € 

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.03.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Maquinària 6,61 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.03.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 3,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,07 € 

           TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.03.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

               Maquinària 24,53 € 

               2 % Costos indirectes 0,49 € 

           TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.03.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 22,50 € 

               2 % Costos indirectes 0,45 € 

           TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03.02 Estructures 

01.04.03.02-
1 

G31511X4 m3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

               Mà d'obra 4,09 € 

               Maquinària 12,41 € 

               Materials 39,58 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 57,26 € 

01.04.03.02-
2 

G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 4,09 € 

               Maquinària 12,41 € 

               Materials 62,26 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 1,58 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

            TOTAL EUROS PER M3 80,40 € 

01.04.03.02-
3 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

                Mà d'obra 4,91 € 

                Materials 6,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,22 € 

            TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.03.02-
4 

GD7E001X ut Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

                Mà d'obra 4,07 € 

                Maquinària 167,79 € 

                Materials 828,08 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 20,00 € 

            TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € 

01.04.03.02-
5 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

                Mà d'obra 34,69 € 

                Materials 3,14 € 

                Mitjans auxiliars 0,87 € 

                2 % Costos indirectes 0,77 € 

            TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.03.02-
6 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

                Mà d'obra 0,74 € 

                Materials 0,70 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.03.02-
7 

G78111X1 m2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 mans 
    

                Mà d'obra 5,89 € 

                Materials 14,36 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,41 € 

           TOTAL EUROS PER M2 20,75 € 

01.04.03.02-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

01.04.03.02-
9 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

               Mà d'obra 1,80 € 

               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.03.02-
10 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

               Mà d'obra 5,89 € 

               Materials 0,48 € 

               Mitjans auxiliars 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.03.03 Acabats i proteccions 

01.04.03.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

               Mà d'obra 4,71 € 

               Maquinària 1,14 € 

               Materials 50,17 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.03.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 52,13 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,16 € 

            TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.03.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

                Mà d'obra 3,83 € 

                Maquinària 0,04 € 

                Materials 9,53 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,27 € 

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.03.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

                Mà d'obra 1,98 € 

                Maquinària 14,66 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,72 € 

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € 

01.04.03.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

                Mà d'obra 0,20 € 

                Maquinària 0,55 € 

                Materials 39,75 € 

                2 % Costos indirectes 0,81 € 

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 

01.04.03.03-
6 

G44251XC kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i galvanitzat, 
col·locat a l'obra amb cargols 

    

                Mà d'obra 0,56 € 

                Materials 1,71 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER KG 2,33 € 

01.04.03.03-
7 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.03.03-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04 GUAL PAÏSOS BAIXOS 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04.01 Moviments de terres 

01.04.04.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

               Maquinària 0,64 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.04.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

               Mà d'obra 1,02 € 

               Maquinària 11,92 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,26 € 

           TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.04.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

               Mà d'obra 4,23 € 

               Maquinària 7,71 € 
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                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,24 € 

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.04.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

                Maquinària 6,61 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.04.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

                Materials 3,42 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.04.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

                Maquinària 24,53 € 

                2 % Costos indirectes 0,49 € 

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.04.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

                Materials 22,50 € 

                2 % Costos indirectes 0,45 € 

            TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04.02 Estructures 

01.04.04.02-
1 

G3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 
    

                Maquinària 1.983,00 € 

                2 % Costos indirectes 39,66 € 

            TOTAL EUROS PER U 2.022,66 € 

01.04.04.02-
2 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

                Mà d'obra 4,91 € 

                Materials 6,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,22 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

           TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.04.02-
3 

G3D17DBX m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 170 mm de diàmetre en 
qualsevol terreny o roca, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 
560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció 
única amb beurada de ciment cem i 42,5 r 

    

               Mà d'obra 13,22 € 

               Maquinària 19,98 € 

               Materials 33,74 € 

               Mitjans auxiliars 0,33 € 

               2 % Costos indirectes 1,35 € 

           TOTAL EUROS PER M 68,62 € 

01.04.04.02-
4 

G44Z5A2X kg Acer b500s en barres corrugades, soldades a obra a cap de micropiló 
    

               Mà d'obra 1,63 € 

               Maquinària 0,46 € 

               Materials 0,69 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,06 € 

           TOTAL EUROS PER KG 2,86 € 

01.04.04.02-
5 

G4R110X4 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (aisi 304), per a perns roscats i 
accessoris     

               Mà d'obra 0,45 € 

               Materials 4,12 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,09 € 

           TOTAL EUROS PER KG 4,67 € 

01.04.04.02-
6 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

               Mà d'obra 34,69 € 

               Materials 3,14 € 

               Mitjans auxiliars 0,87 € 

               2 % Costos indirectes 0,77 € 

           TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.04.02-
7 

G45F1FHX m3 Formigó per a mur d'estrep, ha-30/b/20/iia+e sr amb dosificació 2,5% sobre pes de 
ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba 

    

               Mà d'obra 7,16 € 
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                Maquinària 19,40 € 

                Materials 108,59 € 

                Mitjans auxiliars 0,18 € 

                2 % Costos indirectes 2,71 € 

            TOTAL EUROS PER M3 138,04 € 

01.04.04.02-
8 

G4LVDAXK m2 Tauler de 40cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 40 cm d'alçària i 120 cm 
d'amplària segons especificacions de plànols, inclòs part proporcional de talls i 
perforacions en extrems. 

    

                Mà d'obra 6,75 € 

                Maquinària 69,04 € 

                Materials 68,49 € 

                Mitjans auxiliars 0,10 € 

                2 % Costos indirectes 2,89 € 

            TOTAL EUROS PER M2 147,27 € 

01.04.04.02-
9 

GFA1C345 m Tub de pvc de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma une-en 1452-2 i col·locat al fons de la rasa     

                Mà d'obra 12,24 € 

                Materials 2,46 € 

                Mitjans auxiliars 0,18 € 

                2 % Costos indirectes 0,30 € 

            TOTAL EUROS PER M 15,18 € 

01.04.04.02-
10 

G7C242X2 u Tap sintètic per alvèol de placa de 40cm, col·locat 
    

                Mà d'obra 2,64 € 

                Materials 3,83 € 

                Mitjans auxiliars 0,04 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER U 6,64 € 

01.04.04.02-
11 

G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de 
directriu recta, per a deixar el formigó vist     

                Mà d'obra 37,00 € 

                Materials 5,07 € 

                Mitjans auxiliars 0,93 € 

                2 % Costos indirectes 0,86 € 

            TOTAL EUROS PER M2 43,86 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.04.04.02-
12 

G45C6HX4 m3 Formigó per a lloses, ha-35/b/10/iiia+e sr amb dosificació 2,5% sobre pes de 
ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 10 mm, abocat amb bomba 

    

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 117,43 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,89 € 

           TOTAL EUROS PER M3 147,20 € 

01.04.04.02-
13 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.04.02-
14 

G7732620 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada 
sense adherir i resistent a la intempèrie     

               Mà d'obra 10,47 € 

               Maquinària 2,17 € 

               Materials 1,63 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 0,29 € 

           TOTAL EUROS PER M2 14,72 € 

01.04.04.02-
15 

G7C242X4 m2 Segellat amb escuma de poliuretà en zones localitzades 
    

               Mà d'obra 4,50 € 

               Materials 2,43 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 0,14 € 

           TOTAL EUROS PER M2 7,14 € 

01.04.04.02-
16 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

               Mà d'obra 1,80 € 

               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 
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                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.04.02-
17 

G443511Z u Perforació en formigó i col·locacció d'ancoratge mecànic m8 amb maniguet roscat, 
femella i volandera d'acer galvanitzat     

                Mà d'obra 4,30 € 

                Materials 9,24 € 

                2 % Costos indirectes 0,27 € 

            TOTAL EUROS PER U 13,81 € 

01.04.04.02-
18 

E4Z11411 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, 
col·locada sense adherir     

                Mà d'obra 24,50 € 

                Materials 51,79 € 

                Mitjans auxiliars 0,37 € 

                2 % Costos indirectes 1,53 € 

            TOTAL EUROS PER M2 78,19 € 

01.04.04.02-
19 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

                Mà d'obra 5,89 € 

                Materials 0,48 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

01.04.04.02-
20 

G9GR4AY0 m2 Aplicació en tres mans de producte inhibidor de la corrossió en paraments de 
formigó     

                Mà d'obra 1,80 € 

                Materials 4,28 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,12 € 

            TOTAL EUROS PER M2 6,23 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.04.03 Acabats i proteccions 

01.04.04.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 50,17 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.04.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

               Mà d'obra 4,71 € 

               Maquinària 1,14 € 

               Materials 52,13 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 1,16 € 

           TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.04.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

               Mà d'obra 3,83 € 

               Maquinària 0,04 € 

               Materials 9,53 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,27 € 

           TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.04.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

               Mà d'obra 1,98 € 

               Maquinària 14,66 € 

               Materials 19,32 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,72 € 

           TOTAL EUROS PER M3 36,71 € 

01.04.04.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 0,55 € 

               Materials 39,75 € 

               2 % Costos indirectes 0,81 € 

           TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05 GUAL DE LA CASA NOVA 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05.01 Moviments de terres 

01.04.05.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

                Maquinària 0,64 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.05.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 11,92 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,26 € 

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.05.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

                Mà d'obra 4,23 € 

                Maquinària 7,71 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,24 € 

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.05.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

                Maquinària 6,61 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.05.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

                Materials 3,42 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.05.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

                Maquinària 24,53 € 

                2 % Costos indirectes 0,49 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

           TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.05.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 22,50 € 

               2 % Costos indirectes 0,45 € 

           TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05.02 Estructures 

01.04.05.02-
1 

G31511X4 m3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

               Mà d'obra 4,09 € 

               Maquinària 12,41 € 

               Materials 39,58 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 57,26 € 

01.04.05.02-
2 

G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 4,09 € 

               Maquinària 12,41 € 

               Materials 62,26 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 1,58 € 

           TOTAL EUROS PER M3 80,40 € 

01.04.05.02-
3 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

               Mà d'obra 4,91 € 

               Materials 6,18 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 0,22 € 

           TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.05.02-
4 

GD7E001X ut Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

               Mà d'obra 4,07 € 

               Maquinària 167,79 € 
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                Materials 828,08 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 20,00 € 

            TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € 

01.04.05.02-
5 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

                Mà d'obra 34,69 € 

                Materials 3,14 € 

                Mitjans auxiliars 0,87 € 

                2 % Costos indirectes 0,77 € 

            TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.05.02-
6 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

                Mà d'obra 0,74 € 

                Materials 0,70 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.05.02-
7 

G78111X1 m2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 mans 
    

                Mà d'obra 5,89 € 

                Materials 14,36 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,41 € 

            TOTAL EUROS PER M2 20,75 € 

01.04.05.02-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 6,55 € 

                Maquinària 20,17 € 

                Materials 84,09 € 

                Mitjans auxiliars 0,16 € 

                2 % Costos indirectes 2,22 € 

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

01.04.05.02-
9 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Mà d'obra 1,80 € 

               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.05.02-
10 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

               Mà d'obra 5,89 € 

               Materials 0,48 € 

               Mitjans auxiliars 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.05.03 Acabats i proteccions 

01.04.05.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

               Mà d'obra 4,71 € 

               Maquinària 1,14 € 

               Materials 50,17 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.05.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

               Mà d'obra 4,71 € 

               Maquinària 1,14 € 

               Materials 52,13 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 1,16 € 

           TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.05.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

               Mà d'obra 3,83 € 

               Maquinària 0,04 € 

               Materials 9,53 € 
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                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,27 € 

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.05.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

                Mà d'obra 1,98 € 

                Maquinària 14,66 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,72 € 

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € 

01.04.05.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

                Mà d'obra 0,20 € 

                Maquinària 0,55 € 

                Materials 39,75 € 

                2 % Costos indirectes 0,81 € 

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 

01.04.05.03-
6 

G44251XC kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i galvanitzat, 
col·locat a l'obra amb cargols 

    

                Mà d'obra 0,56 € 

                Materials 1,71 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER KG 2,33 € 

01.04.05.03-
7 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

                Mà d'obra 0,74 € 

                Materials 0,70 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.05.03-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 6,55 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06 GUAL DEL CARRER GRAN BRETANYA 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06.01 Moviments de terres 

01.04.06.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

               Maquinària 0,64 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.06.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

               Mà d'obra 1,02 € 

               Maquinària 11,92 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,26 € 

           TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.06.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

               Mà d'obra 4,23 € 

               Maquinària 7,71 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,24 € 

           TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.06.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

               Maquinària 6,61 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.06.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 3,42 € 
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                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.06.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

                Maquinària 24,53 € 

                2 % Costos indirectes 0,49 € 

            TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.06.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

                Materials 22,50 € 

                2 % Costos indirectes 0,45 € 

            TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06.02 Estructures 

01.04.06.02-
1 

G31511X4 m3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

                Mà d'obra 4,09 € 

                Maquinària 12,41 € 

                Materials 39,58 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 1,12 € 

            TOTAL EUROS PER M3 57,26 € 

01.04.06.02-
2 

G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 4,09 € 

                Maquinària 12,41 € 

                Materials 62,26 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 1,58 € 

            TOTAL EUROS PER M3 80,40 € 

01.04.06.02-
3 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

                Mà d'obra 4,91 € 

                Materials 6,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,22 € 

           TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.06.02-
4 

GD7E001X ut Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

               Mà d'obra 4,07 € 

               Maquinària 167,79 € 

               Materials 828,08 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 20,00 € 

           TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € 

01.04.06.02-
5 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

               Mà d'obra 34,69 € 

               Materials 3,14 € 

               Mitjans auxiliars 0,87 € 

               2 % Costos indirectes 0,77 € 

           TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.06.02-
6 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.06.02-
7 

G78111X1 m2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 mans 
    

               Mà d'obra 5,89 € 

               Materials 14,36 € 

               Mitjans auxiliars 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,41 € 

           TOTAL EUROS PER M2 20,75 € 

01.04.06.02-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 
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                Materials 84,09 € 

                Mitjans auxiliars 0,16 € 

                2 % Costos indirectes 2,22 € 

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

01.04.06.02-
9 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

                Mà d'obra 1,80 € 

                Materials 0,61 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.06.02-
10 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

                Mà d'obra 5,89 € 

                Materials 0,48 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.06.03 Acabats i proteccions 

01.04.06.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 50,17 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,12 € 

            TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.06.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 52,13 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,16 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

           TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.06.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

               Mà d'obra 3,83 € 

               Maquinària 0,04 € 

               Materials 9,53 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,27 € 

           TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.06.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

               Mà d'obra 1,98 € 

               Maquinària 14,66 € 

               Materials 19,32 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,72 € 

           TOTAL EUROS PER M3 36,71 € 

01.04.06.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 0,55 € 

               Materials 39,75 € 

               2 % Costos indirectes 0,81 € 

           TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 

01.04.06.03-
6 

G44251XC kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i galvanitzat, 
col·locat a l'obra amb cargols 

    

               Mà d'obra 0,56 € 

               Materials 1,71 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER KG 2,33 € 

01.04.06.03-
7 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 
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                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.06.03-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

                Mà d'obra 6,55 € 

                Maquinària 20,17 € 

                Materials 84,09 € 

                Mitjans auxiliars 0,16 € 

                2 % Costos indirectes 2,22 € 

            TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07 GUAL DE CAN BUSQUÉ 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07.01 Moviments de terres 

01.04.07.01-
1 

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió     

                Maquinària 0,64 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,65 € 

01.04.07.01-
2 

G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 11,92 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,26 € 

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.04.07.01-
3 

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

    

                Mà d'obra 4,23 € 

                Maquinària 7,71 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,24 € 

            TOTAL EUROS PER M3 12,24 € 

01.04.07.01-
4 

G2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km     

                Maquinària 6,61 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,74 € 

01.04.07.01-
5 

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 3,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,07 € 

           TOTAL EUROS PER M3 3,49 € 

01.04.07.01-
6 

G2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat     

               Maquinària 24,53 € 

               2 % Costos indirectes 0,49 € 

           TOTAL EUROS PER M3 25,02 € 

01.04.07.01-
7 

G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

    

               Materials 22,50 € 

               2 % Costos indirectes 0,45 € 

           TOTAL EUROS PER M3 22,95 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07.02 Estructures 

01.04.07.02-
1 

G31511X4 m3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària de 50-
100kg 

    

               Mà d'obra 4,09 € 

               Maquinària 12,41 € 

               Materials 39,58 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 57,26 € 

01.04.07.02-
2 

G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 4,09 € 

               Maquinària 12,41 € 

               Materials 62,26 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 1,58 € 

           TOTAL EUROS PER M3 80,40 € 
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01.04.07.02-
3 

G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió     

                Mà d'obra 4,91 € 

                Materials 6,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,22 € 

            TOTAL EUROS PER M2 11,38 € 

01.04.07.02-
4 

GD7E001X ut Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 2,0m 
de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment col·locat     

                Mà d'obra 4,07 € 

                Maquinària 167,79 € 

                Materials 828,08 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 20,00 € 

            TOTAL EUROS PER UT 1.020,00 € 

01.04.07.02-
5 

G4DF2313 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, 
per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el 
formigó vist, 

    

                Mà d'obra 34,69 € 

                Materials 3,14 € 

                Mitjans auxiliars 0,87 € 

                2 % Costos indirectes 0,77 € 

            TOTAL EUROS PER M2 39,47 € 

01.04.07.02-
6 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

                Mà d'obra 0,74 € 

                Materials 0,70 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.07.02-
7 

G78111X1 m2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 mans 
    

                Mà d'obra 5,89 € 

                Materials 14,36 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,41 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

           TOTAL EUROS PER M2 20,75 € 

01.04.07.02-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

01.04.07.02-
9 

G9GR4AX0 m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, escampat a 
mà     

               Mà d'obra 1,80 € 

               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER M2 2,49 € 

01.04.07.02-
10 

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa 
catiònica tipus c60b3/b2 adh     

               Mà d'obra 5,89 € 

               Materials 0,48 € 

               Mitjans auxiliars 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,13 € 

           TOTAL EUROS PER M2 6,59 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.07.03 Acabats i proteccions 

01.04.07.03-
1 

GBB13111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada mecànicament     

               Mà d'obra 4,71 € 

               Maquinària 1,14 € 

               Materials 50,17 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 1,12 € 

           TOTAL EUROS PER U 57,21 € 

01.04.07.03-
2 

GBB34620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al senyal     

               Mà d'obra 4,71 € 
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                Maquinària 1,14 € 

                Materials 52,13 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 1,16 € 

            TOTAL EUROS PER U 59,21 € 

01.04.07.03-
3 

GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra 
formigonat     

                Mà d'obra 3,83 € 

                Maquinària 0,04 € 

                Materials 9,53 € 

                Mitjans auxiliars 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,27 € 

            TOTAL EUROS PER M 13,73 € 

01.04.07.03-
4 

G3J217X0 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats amb 
pala carregadora     

                Mà d'obra 1,98 € 

                Maquinària 14,66 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,72 € 

            TOTAL EUROS PER M3 36,71 € 

01.04.07.03-
5 

E225AJX0 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 90mm), 
estesa en tongades de 25 cm, com a màxim     

                Mà d'obra 0,20 € 

                Maquinària 0,55 € 

                Materials 39,75 € 

                2 % Costos indirectes 0,81 € 

            TOTAL EUROS PER M3 41,31 € 

01.04.07.03-
6 

G44251XC kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a taller i galvanitzat, 
col·locat a l'obra amb cargols 

    

                Mà d'obra 0,56 € 

                Materials 1,71 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

           TOTAL EUROS PER KG 2,33 € 

01.04.07.03-
7 

G4BC31X1 kg Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2     

               Mà d'obra 0,74 € 

               Materials 0,70 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER KG 1,48 € 

01.04.07.03-
8 

G45C1FH4 m3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat amb bomba     

               Mà d'obra 6,55 € 

               Maquinària 20,17 € 

               Materials 84,09 € 

               Mitjans auxiliars 0,16 € 

               2 % Costos indirectes 2,22 € 

           TOTAL EUROS PER M3 113,19 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04.0B MURS DE GABIONS 

01.04.0B-1 E9232G91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i, grandària 
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material     

               Mà d'obra 3,77 € 

               Maquinària 0,47 € 

               Materials 6,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,22 € 

           TOTAL EUROS PER M2 11,13 € 

01.04.0B-2 F3J1Z22A m3 Estructura de gabions, amb peces de diferent mida amb un volum de 1m3 amb 
estructura de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de d2,4 mm i 80x100 mm 
de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra calcàrea i col·locat amb 
mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

               Mà d'obra 2,64 € 

               Maquinària 3,31 € 

               Materials 42,37 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,97 € 

           TOTAL EUROS PER M3 49,32 € 
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01.04.0B-3 GD5A5F05B m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de 
diàmetre embolcallat amb graves i filtre geotextil i reblert amb material filtrant fins 
a 50 cm per sobre del dren 

    

                Mà d'obra 10,10 € 

                Maquinària 4,01 € 

                Materials 10,78 € 

                Mitjans auxiliars 0,15 € 

                2 % Costos indirectes 0,50 € 

            TOTAL EUROS PER M 25,54 € 

01.04.0B-4 GD5A5F05B1 m2 Capa separadora en murs de gabió, mitjançant geotèxtil no teixit punxonat de fibra 
curta de poliester, amb un pes de 120 gr/m², col·locat no adherit i amb solaps de 
10 cm. 

    

                Mà d'obra 0,20 € 

                Materials 0,77 € 

                2 % Costos indirectes 0,02 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,99 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-1 GR721AK0B m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

                Mà d'obra 0,06 € 

                Maquinària 0,09 € 

                Materials 0,94 € 

                2 % Costos indirectes 0,02 € 

            TOTAL EUROS PER M2 1,11 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-1 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc 
d'ús 

    

                Mà d'obra 11,17 € 

                Maquinària 9,49 € 

                Materials 1,63 € 

                2 % Costos indirectes 0,45 € 

            TOTAL EUROS PER M3 22,74 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.06-1 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació 
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual 

    

               Mà d'obra 1,94 € 

               Maquinària 1,12 € 

               Materials 3,79 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,14 € 

           TOTAL EUROS PER M2 7,02 € 

01.06-2 FBA11514 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària i 
5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 

    

               Mà d'obra 0,25 € 

               Maquinària 0,14 € 

               Materials 0,06 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M 0,46 € 

01.06-3 FBA31517B m2 Pintat de carril zona 30 amb pintura doble component, rugós, color teula i 
reflectant.     

               Mà d'obra 1,94 € 

               Maquinària 1,12 € 

               Materials 3,79 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,14 € 

           TOTAL EUROS PER M2 7,02 € 

01.06-4 HBBJ1002BBb u Semàfor vehicles ambre amb lluminària led 200mm (11-200a). Instal·lat en 
columna. Inclou  post a terra, canalització d'instal·lació, post en marxa i 
programació de control. 

    

               Mà d'obra 22,48 € 

               Materials 300,00 € 

               Mitjans auxiliars 0,22 € 

               2 % Costos indirectes 6,45 € 

           TOTAL EUROS PER U 329,15 € 

01.06-5 HBBJ1002B u Semàfor de bicicleta de 2 colors roig i verd amb òptica de 200mm led tipus bici 12-
200rv. Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, canalització 
d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

    

               Mà d'obra 17,22 € 
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                Materials 475,30 € 

                Mitjans auxiliars 0,17 € 

                2 % Costos indirectes 9,85 € 

            TOTAL EUROS PER U 502,54 € 

01.06-6 HBBJ1002BB u Semàfor de vehicles de 3 colors roig, ambre i verd òptica 200mm led tipus 13-
200rav. Instal·lat en columna. Inclou  post a terra, canalització d'instal·lació, post 
en marxa i programació de control. 

    

                Mà d'obra 16,64 € 

                Materials 555,88 € 

                Mitjans auxiliars 0,17 € 

                2 % Costos indirectes 11,45 € 

            TOTAL EUROS PER U 584,14 € 

01.06-7 HBBJ1002Bb u Semàfor vianants de dos colors: roig i verd amb lluminària led ?200mm (12-200 
ppc). Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, canalització 
d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

    

                Mà d'obra 16,07 € 

                Materials 357,88 € 

                Mitjans auxiliars 3,74 € 

                2 % Costos indirectes 7,55 € 

            TOTAL EUROS PER U 385,24 € 

01.06-8 GG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb designació 
h07v-r, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament pvc, col·locat en tub     

                Mà d'obra 1,88 € 

                Materials 0,65 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M 2,61 € 

01.06-9 GG22RG1K m Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 j, resistència a compressió de 
250 n, muntat com a canalització soterrada 

    

                Mà d'obra 1,27 € 

                Materials 1,29 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER M 2,63 € 

01.06-10 GG1A0649 u Armari metàl·lic des de 500x600x1200 fins a 700x900x1200 mm, per a servei 
exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna     

                Mà d'obra 18,74 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Materials 212,23 € 

               Mitjans auxiliars 0,28 € 

               2 % Costos indirectes 4,63 € 

           TOTAL EUROS PER U 235,88 € 

01.06-11 GG133602 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, 
per a vuit mòduls i muntada superficialment     

               Mà d'obra 4,70 € 

               Materials 12,86 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 0,35 € 

           TOTAL EUROS PER U 17,98 € 

01.06-12 GHM12C22B3 u Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, coronament, 
amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-150 de 
60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

    

               Mà d'obra 16,88 € 

               Maquinària 9,91 € 

               Materials 170,18 € 

               Mitjans auxiliars 0,25 € 

               2 % Costos indirectes 3,94 € 

           TOTAL EUROS PER U 201,16 € 

01.06-13 GHM12C22B u Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, coronament, 
amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-150 de 
60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

    

               Mà d'obra 16,88 € 

               Maquinària 9,91 € 

               Materials 170,18 € 

               Mitjans auxiliars 0,25 € 

               2 % Costos indirectes 3,94 € 

           TOTAL EUROS PER U 201,16 € 

01.06-14 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de 
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la 
mateixa excavació 

    

               Mà d'obra 70,55 € 

               Maquinària 0,06 € 

               Materials 16,05 € 

               Mitjans auxiliars 1,05 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                2 % Costos indirectes 1,75 € 

            TOTAL EUROS PER U 89,46 € 

01.06-15 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 
kg de pes, col·locat amb morter     

                Mà d'obra 15,74 € 

                Materials 20,36 € 

                Mitjans auxiliars 0,24 € 

                2 % Costos indirectes 0,73 € 

            TOTAL EUROS PER U 37,07 € 

01.06-16 GBB12111B u Placa triangular per a senyals de trànsit p-22 d'avís de ciclista, d'acer galvanitzat i 
pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada 
mecànicament sobre columna existent, inclou bridatge i petits mecanismes de 
fixació. 

    

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 39,64 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,91 € 

            TOTAL EUROS PER U 46,47 € 

01.06-17 GBB12111B3 u Placa rectangular per a senyals de trànsit s-13 d'avís de pas de vianants, d'acer 
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora 
classe ra1, fixada mecànicament sobre nova columna, inclou bridatge i petits 
mecanismes de fixació. 

    

                Mà d'obra 4,71 € 

                Maquinària 1,14 € 

                Materials 39,64 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,91 € 

            TOTAL EUROS PER U 46,47 € 

01.06-18 GBBZ1210 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra 
clavat     

                Mà d'obra 2,87 € 

                Maquinària 1,70 € 

                Materials 16,62 € 

                Mitjans auxiliars 0,04 € 

                2 % Costos indirectes 0,42 € 

            TOTAL EUROS PER M 21,65 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.06-19 4INLLx0020b ut Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus focus led equipada 
amb làmpada led de 100w, dimensions: 311x244x58 mm, ip65, fixada a parament, 
totalment instal·lada. Inclou caixa distribució, filaments i tot el material necessari 
per a la seva post en marxa. 

    

               Mà d'obra 16,36 € 

               Materials 110,00 € 

               2 % Costos indirectes 2,53 € 

           TOTAL EUROS PER UT 128,89 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FB11Z001 m Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, formada 
per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria 
iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la 
distància entre travessers, de 45 cm. El sistema d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els elements de fixació són d’acer inoxidable. 
Totalment instal·lat. 

    

               Mà d'obra 1,58 € 

               Maquinària 0,12 € 

               Materials 23,08 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,50 € 

           TOTAL EUROS PER M 25,30 € 

01.07-2 FB11Z001b m Element de defensa i protecció de 180cm d'alçada, 120cm sobre la cota de 
paviment més alt,  format per muntants ipe 100 c/2m amb una barrera biona tipus 
aasho-m-180-60 i enllistonat de fusta tipus de 100x40mm c/150 segons planol. 
Totalment instal·lat. 

    

               Mà d'obra 1,58 € 

               Maquinària 0,12 € 

               Materials 67,08 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 1,38 € 

           TOTAL EUROS PER M 70,18 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

               Maquinària 7,58 € 

               2 % Costos indirectes 0,15 € 

           TOTAL EUROS PER M3 7,73 € 

01.08-2 F2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 
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                Maquinària 1,47 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M3 1,50 € 

01.08-3 F2RAZ001 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls barrejats 
no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

                Mà d'obra 1,00 € 

                Maquinària 5,06 € 

                Materials 0,10 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,12 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,29 € 

01.08-4 F2RAZ002 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic 
no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

                Mà d'obra 0,86 € 

                Maquinària 5,06 € 

                Materials 0,03 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,12 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,08 € 

01.08-5 F2RAZ003 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

                Mà d'obra 1,64 € 

                Maquinària 5,06 € 

                Materials 0,07 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,14 € 

            TOTAL EUROS PER M3 6,93 € 

01.08-6 F2RAZ004 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i 
cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

                Mà d'obra 0,92 € 

                Maquinària 5,06 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Materials 0,03 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,14 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 

    

               Materials 59,99 € 

               Mitjans auxiliars 1,20 € 

               2 % Costos indirectes 1,22 € 

           TOTAL EUROS PER UT 62,41 € 

01.09-2 XTR010PC16 Ut Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     
               Materials 125,81 € 

               Mitjans auxiliars 2,52 € 

               2 % Costos indirectes 2,57 € 

           TOTAL EUROS PER UT 130,90 € 

01.09-3 XRQ010D2 Ut Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia obra 

    

               Materials 23,80 € 

               Mitjans auxiliars 0,48 € 

               2 % Costos indirectes 0,49 € 

           TOTAL EUROS PER UT 24,77 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
               Mà d'obra 1,93 € 

               Materials 19,32 € 

               Mitjans auxiliars 0,43 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 22,11 € 

01.10-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

               Materials 64,40 € 

               Mitjans auxiliars 1,29 € 
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                2 % Costos indirectes 1,31 € 

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € 

01.10-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

                Mà d'obra 1,94 € 

                Materials 197,78 € 

                Mitjans auxiliars 3,99 € 

                2 % Costos indirectes 4,07 € 

            TOTAL EUROS PER UT 207,78 € 

01.10-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
                Materials 16,59 € 

                Mitjans auxiliars 0,33 € 

                2 % Costos indirectes 0,34 € 

            TOTAL EUROS PER UT 17,26 € 

01.10-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
                Mà d'obra 0,63 € 

                Materials 20,22 € 

                Mitjans auxiliars 0,42 € 

                2 % Costos indirectes 0,43 € 

            TOTAL EUROS PER UT 21,70 € 

01.10-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

                Mà d'obra 0,98 € 

                Materials 23,30 € 

                Mitjans auxiliars 0,49 € 

                2 % Costos indirectes 0,50 € 

            TOTAL EUROS PER UT 25,27 € 

01.10-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
                Materials 0,67 € 

                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,69 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.10-8 YIO020 Ut Joc de taps antisoroll de silicona.     
               Materials 0,98 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,02 € 

           TOTAL EUROS PER UT 1,02 € 

01.10-9 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
               Materials 2,50 € 

               Mitjans auxiliars 0,05 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER UT 2,60 € 

01.10-10 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,63 € 

01.10-11 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
               Materials 19,72 € 

               Mitjans auxiliars 0,39 € 

               2 % Costos indirectes 0,40 € 

           TOTAL EUROS PER UT 20,51 € 

01.10-12 YIU010 Ut Mono de treball.     
               Materials 3,78 € 

               Mitjans auxiliars 0,08 € 

               2 % Costos indirectes 0,08 € 

           TOTAL EUROS PER UT 3,94 € 

01.10-13 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 0,83 € 

               Materials 15,93 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,10 € 
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01.10-14 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 59,44 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € 

01.10-15 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 5,07 € 

                Materials 58,94 € 

                2 % Costos indirectes 1,28 € 

            TOTAL EUROS PER UT 65,29 € 

01.10-16 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 5,07 € 

                Materials 59,92 € 

                2 % Costos indirectes 1,30 € 

            TOTAL EUROS PER UT 66,29 € 

01.10-17 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 3,38 € 

                Materials 76,98 € 

                2 % Costos indirectes 1,61 € 

            TOTAL EUROS PER UT 81,97 € 

  

                            
                            
                            

  

 

4. Pressupost 
 
                Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 G22D3011C M2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o 
altres sistemes i càrrega i del material  per al seu transport al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs. 

         

         Total : 8.134,200 0,65 € 5.287,23 € 

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.          

         Total : 57,600 3,81 € 219,46 € 

01.01-3 F21R11A5 U Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, 
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i 
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 

         

         Total : 3,000 167,19 € 501,57 € 

01.01-4 G21B3001 M Desmuntatge de biona metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió          

         Total : 83,000 3,06 € 253,98 € 

01.01-5 G219GBC0 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, 
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a 
demolir 

         

         Total : 89,780 3,81 € 342,06 € 

01.01-6 M21BU050 M2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos 
components mitjançant mitjançant projecció d'abrasiu o fressat lleuger 
sense malmetre el paviment 

         

         Total : 317,800 5,58 € 1.773,32 € 

01.01-7 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja 
i retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

         

         Total : 3,840 195,78 € 751,80 € 

01.01-8 FD5J0110b UT Desplaçament d'embornal. Inclou anulació d'embornal existent, rasa de 
drenatge, formació d'arqueta i tuberia, desplaçament de marc i reixa i totes 
les feines necessàries 

         

         Total : 1,000 324,42 € 324,42 € 

01.01-9 HBBJ1002B3 U Trasllat de focus existent a eix de muret. Inclou ancoratge i desplaçament 
de línia elèctrica i totes les feines derivades per a la seva post en marxa.          

         Total : 2,000 74,66 € 149,32 € 

01.01-10 K166310 UT Cala de localització de serveis soterrats          
         Total : 2,000 137,58 € 275,16 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.01 TREBALLS PREVIS 9.878,32 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2216101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió           

          Total : 1.454,630 1,96 € 2.851,07 € 

01.02-2 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió           

          Total : 1.392,881 2,13 € 2.966,84 € 

01.02-3 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la 
compressió mitja (25 a 50 mpa).           

          Total : 90,400 11,58 € 1.046,83 € 

01.02-4 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.           

          Total : 29,400 3,76 € 110,54 € 

01.02-5 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de 
característiques a determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. 
Tot inclòs completament acabat. 

          

          Total : 1.827,153 1,30 € 2.375,30 € 

01.02-6 G222B123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en 
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material 
excavat 

          

          Total : 35,371 9,93 € 351,23 € 

01.02-7 G228U2N0 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit de canalització, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric 

          

          Total : 0,879 26,60 € 23,38 € 

01.02-8 G3Z1UN30 M3 Rebliment amb formigó hm-20 per a arronyonat de canalització, col·locació 
i vibrat, mesurat sobre perfil teòric.           

          Total : 14,447 60,75 € 877,66 € 

01.02-9 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del 
plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

          

          Total : 7,904 4,02 € 31,77 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.02 MOVIMENT DE TERRES 10.634,62 € 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm           
          Total : 780,000 1,30 € 1.014,00 € 

01.03-2 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, 
terra seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou subministre 

          

          Total : 2.219,476 9,70 € 21.528,92 € 

01.03-3 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i 
compactat al 95% pm amb estesa i piconatge del material- 

          

          Total : 1.822,374 12,50 € 22.779,68 € 

01.03-4 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, 
amb mitjans mecànics           

          Total : 417,000 2,26 € 942,42 € 

01.03-5 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de 
terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra 
solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-
305 > 6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 
42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una 
barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + 
clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb 
resultats previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a 
la compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

          

         Total : 60,000 15,32 € 919,20 € 

01.03-6 F227Z001 M Formació de cuneta amb mitjans manuals i mecànics, amb graves i terres 
natulars allisades, realitzant una secció transversal en formació de ´´v´´ de 
mides 60x20cm. Tot inclòs completament acabat. 

          

         Total : 95,000 3,46 € 328,70 € 

01.03-7 F9365H11 M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat 

          

         Total : 1,318 79,39 € 104,64 € 

01.03-8 F9J13J10 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, 
amb dotació 0,5 kg/m2           

         Total : 21,945 0,27 € 5,93 € 

01.03-9 F9H11131C T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus d-10 / d-12 de 5 
cm de gruix mínim amb addició d'òxid de ferro per el seu tintant en massa 
de granulometria densa per a capa de trànsit, estesa i compactada 

          

         Total : 4,126 61,17 € 252,39 € 

01.03-10 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de 
ciment pòrtland 

          

         Total : 8,788 35,79 € 314,52 € 

01.03-11 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans 
manuals i mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

          

         Total : 4,000 33,88 € 135,52 € 

01.03-12 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

          

         Total : 16,446 89,96 € 1.479,48 € 

01.03-13 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 
20x20 ø6. Encofrat lateral. Inclou juntes de dilatació amb tall en fresc de 
disc de serra, tenyit amb sulfit de ferro i polit mecànic amb helicòpter. 

          

         Total : 100,091 122,28 € 12.239,13 € 
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01.03-14 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s 
ferrallades a peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

          

          Total : 2.192,098 1,61 € 3.529,28 € 

01.03-15 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de 
fusta de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica 
de projecte 

          

          Total : 223,600 21,52 € 4.811,87 € 

01.03-16 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments o estructura. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

          

          Total : 102,606 5,56 € 570,49 € 

01.03-17 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

          

          Total : 92,495 28,34 € 2.621,31 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.03 FERMS I PAVIMENTS 73.577,48 € 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.04 ESTRUCTURES 
SUBCAPITOL : 01.04.02 GUAL DE CAL ROCA         
SUBCAPITOL : 01.04.02.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.02.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

          Total : 80,000 0,65 € 52,00 € 

01.04.02.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 203,000 13,22 € 2.683,66 € 

01.04.02.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

          Total : 98,750 12,24 € 1.208,70 € 

01.04.02.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

          Total : 103,650 6,74 € 698,60 € 

01.04.02.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 103,650 3,49 € 361,74 € 

01.04.02.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

          Total : 4,000 25,02 € 100,08 € 

01.04.02.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 4,000 22,95 € 91,80 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.02.01 MOVIMENTS DE TERRES 5.196,58 € 

SUBCAPITOL : 01.04.02.02 ESTRUCTURES         
01.04.02.02-

1 
G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,805 80,40 € 466,72 € 

01.04.02.02-
2 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

         Total : 36,000 11,38 € 409,68 € 

01.04.02.02-
3 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 
2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

          

         Total : 6,000 1.020,00 € 6.120,00 € 

01.04.02.02-
4 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

         Total : 5,080 39,47 € 200,51 € 

01.04.02.02-
5 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 620,000 1,48 € 917,60 € 

01.04.02.02-
6 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans           

         Total : 34,800 20,75 € 722,10 € 

01.04.02.02-
7 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,220 113,19 € 590,85 € 

01.04.02.02-
8 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

         Total : 34,800 2,49 € 86,65 € 

01.04.02.02-
9 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

         Total : 19,200 6,59 € 126,53 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.02.02 ESTRUCTURES 9.640,64 € 

SUBCAPITOL : 01.04.02.03 ACABATS I PROTECCIONS         
01.04.02.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

          

         Total : 2,000 57,21 € 114,42 € 

01.04.02.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

         Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.02.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

         Total : 5,000 13,73 € 68,65 € 

01.04.02.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

         Total : 70,500 36,71 € 2.588,06 € 

01.04.02.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           
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          Total : 47,250 41,31 € 1.951,90 € 

01.04.02.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

          

          Total : 68,000 2,33 € 158,44 € 

01.04.02.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

          Total : 4,704 1,48 € 6,96 € 

01.04.02.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

          Total : 0,048 113,19 € 5,43 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.02.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.012,28 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.02 GUAL DE CAL ROCA 19.849,50 € 

SUBCAPITOL : 01.04.03 GUAL DEL CEMENTIRI         
SUBCAPITOL : 01.04.03.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.03.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

          Total : 80,000 0,65 € 52,00 € 

01.04.03.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 244,890 13,22 € 3.237,45 € 

01.04.03.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

          Total : 102,500 12,24 € 1.254,60 € 

01.04.03.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

          Total : 133,890 6,74 € 902,42 € 

01.04.03.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 133,890 3,49 € 467,28 € 

01.04.03.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

          Total : 4,000 25,02 € 100,08 € 

01.04.03.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 4,000 22,95 € 91,80 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.03.01 MOVIMENTS DE TERRES 6.105,63 € 

SUBCAPITOL : 01.04.03.02 ESTRUCTURES         
01.04.03.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

          

          Total : 30,240 57,26 € 1.731,54 € 

01.04.03.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,805 80,40 € 466,72 € 

01.04.03.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

         Total : 36,000 11,38 € 409,68 € 

01.04.03.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 
2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

          

         Total : 6,000 1.020,00 € 6.120,00 € 

01.04.03.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

         Total : 5,080 39,47 € 200,51 € 

01.04.03.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 620,000 1,48 € 917,60 € 

01.04.03.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans           

         Total : 34,800 20,75 € 722,10 € 

01.04.03.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,220 113,19 € 590,85 € 

01.04.03.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

         Total : 34,800 2,49 € 86,65 € 

01.04.03.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

         Total : 19,200 6,59 € 126,53 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.03.02 ESTRUCTURES 11.372,18 € 

SUBCAPITOL : 01.04.03.03 ACABATS I PROTECCIONS         
01.04.03.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

          

         Total : 2,000 57,21 € 114,42 € 

01.04.03.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

         Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.03.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

         Total : 5,000 13,73 € 68,65 € 

01.04.03.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

         Total : 70,500 36,71 € 2.588,06 € 

01.04.03.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           

         Total : 47,250 41,31 € 1.951,90 € 

01.04.03.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 
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          Total : 68,000 2,33 € 158,44 € 

01.04.03.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

          Total : 4,704 1,48 € 6,96 € 

01.04.03.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

          Total : 0,048 113,19 € 5,43 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.03.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.012,28 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.03 GUAL DEL CEMENTIRI 22.490,09 € 

SUBCAPITOL : 01.04.04 GUAL PAÏSOS BAIXOS         
SUBCAPITOL : 01.04.04.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.04.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

          Total : 100,000 0,65 € 65,00 € 

01.04.04.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 133,800 13,22 € 1.768,84 € 

01.04.04.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

          Total : 42,500 12,24 € 520,20 € 

01.04.04.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

          Total : 111,030 6,74 € 748,34 € 

01.04.04.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 111,030 3,49 € 387,49 € 

01.04.04.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

          Total : 5,000 25,02 € 125,10 € 

01.04.04.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 5,000 22,95 € 114,75 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.04.01 MOVIMENTS DE TERRES 3.729,72 € 

SUBCAPITOL : 01.04.04.02 ESTRUCTURES         
01.04.04.02-

1 
G3DZ2000 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de 

micropilons           

          Total : 1,000 2.022,66 € 2.022,66 € 

01.04.04.02-
2 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

          Total : 10,800 11,38 € 122,90 € 

01.04.04.02-
3 

G3D17DBX M Execució de micropilons amb entubació recuperable de 170 mm de 
diàmetre en qualsevol terreny o roca, armat amb tub d'acer per a l'execució 
de micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 
mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment cem i 42,5 r 

          

         Total : 64,000 68,62 € 4.391,68 € 

01.04.04.02-
4 

G44Z5A2X KG Acer b500s en barres corrugades, soldades a obra a cap de micropiló           

         Total : 85,952 2,86 € 245,82 € 

01.04.04.02-
5 

G4R110X4 KG Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (aisi 304), per a perns 
roscats i accessoris           

         Total : 68,360 4,67 € 319,24 € 

01.04.04.02-
6 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

         Total : 14,400 39,47 € 568,37 € 

01.04.04.02-
7 

G45F1FHX M3 Formigó per a mur d'estrep, ha-30/b/20/iia+e sr amb dosificació 2,5% sobre 
pes de ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 

          

         Total : 5,022 138,04 € 693,24 € 

01.04.04.02-
8 

G4LVDAXK M2 Tauler de 40cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 40 cm d'alçària i 
120 cm d'amplària segons especificacions de plànols, inclòs part 
proporcional de talls i perforacions en extrems. 

          

         Total : 28,800 147,27 € 4.241,38 € 

01.04.04.02-
9 

GFA1C345 M Tub de pvc de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió 
nominal, encolat, segons la norma une-en 1452-2 i col·locat al fons de la 
rasa 

          

         Total : 51,200 15,18 € 777,22 € 

01.04.04.02-
10 

G7C242X2 U Tap sintètic per alvèol de placa de 40cm, col·locat           

         Total : 28,000 6,64 € 185,92 € 

01.04.04.02-
11 

G4D3D110 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues 
de directriu recta, per a deixar el formigó vist           

         Total : 41,500 43,86 € 1.820,19 € 

01.04.04.02-
12 

G45C6HX4 M3 Formigó per a lloses, ha-35/b/10/iiia+e sr amb dosificació 2,5% sobre pes 
de ciment d'inhibidor de la corrosió, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba 

          

         Total : 5,740 147,20 € 844,93 € 

01.04.04.02-
13 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 1.230,000 1,48 € 1.820,40 € 

01.04.04.02-
14 

G7732620 M2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, 
col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie           

         Total : 4,030 14,72 € 59,32 € 

01.04.04.02-
15 

G7C242X4 M2 Segellat amb escuma de poliuretà en zones localitzades           

         Total : 2,000 7,14 € 14,28 € 

01.04.04.02-
16 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

         Total : 33,280 2,49 € 82,87 € 

01.04.04.02-
17 

G443511Z U Perforació en formigó i col·locacció d'ancoratge mecànic m8 amb maniguet 
roscat, femella i volandera d'acer galvanitzat           
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          Total : 32,000 13,81 € 441,92 € 

01.04.04.02-
18 

E4Z11411 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals 
elàstics, col·locada sense adherir           

          Total : 1,160 78,19 € 90,70 € 

01.04.04.02-
19 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

          Total : 12,850 6,59 € 84,68 € 

01.04.04.02-
20 

G9GR4AY0 M2 Aplicació en tres mans de producte inhibidor de la corrossió en paraments 
de formigó           

          Total : 45,100 6,23 € 280,97 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.04.02 ESTRUCTURES 19.108,69 € 

SUBCAPITOL : 01.04.04.03 ACABATS I PROTECCIONS         
01.04.04.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

          

          Total : 1,000 57,21 € 57,21 € 

01.04.04.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

          Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.04.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

          Total : 2,500 13,73 € 34,33 € 

01.04.04.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

          Total : 107,430 36,71 € 3.943,76 € 

01.04.04.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           

          Total : 25,086 41,31 € 1.036,30 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.04.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.190,02 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.04 GUAL PAÏSOS BAIXOS 28.028,43 € 

SUBCAPITOL : 01.04.05 GUAL DE LA CASA NOVA         
SUBCAPITOL : 01.04.05.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.05.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

          Total : 80,000 0,65 € 52,00 € 

01.04.05.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 205,970 13,22 € 2.722,92 € 

01.04.05.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

          Total : 95,000 12,24 € 1.162,80 € 

01.04.05.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

          Total : 123,810 6,74 € 834,48 € 

01.04.05.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 123,810 3,49 € 432,10 € 

01.04.05.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

         Total : 4,000 25,02 € 100,08 € 

01.04.05.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 4,000 22,95 € 91,80 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.05.01 MOVIMENTS DE TERRES 5.396,18 € 

SUBCAPITOL : 01.04.05.02 ESTRUCTURES         
01.04.05.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

          

         Total : 20,160 57,26 € 1.154,36 € 

01.04.05.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,805 80,40 € 466,72 € 

01.04.05.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

         Total : 36,000 11,38 € 409,68 € 

01.04.05.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 
2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

          

         Total : 6,000 1.020,00 € 6.120,00 € 

01.04.05.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

         Total : 5,080 39,47 € 200,51 € 

01.04.05.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 620,000 1,48 € 917,60 € 

01.04.05.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans           

         Total : 34,800 20,75 € 722,10 € 

01.04.05.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,220 113,19 € 590,85 € 

01.04.05.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

         Total : 34,800 2,49 € 86,65 € 

01.04.05.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

         Total : 19,200 6,59 € 126,53 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.05.02 ESTRUCTURES 10.795,00 € 

SUBCAPITOL : 01.04.05.03 ACABATS I PROTECCIONS         
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01.04.05.03-
1 

GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 
cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

          

          Total : 2,000 57,21 € 114,42 € 

01.04.05.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

          Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.05.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

          Total : 5,000 13,73 € 68,65 € 

01.04.05.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

          Total : 70,500 36,71 € 2.588,06 € 

01.04.05.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           

          Total : 47,250 41,31 € 1.951,90 € 

01.04.05.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

          

          Total : 68,000 2,33 € 158,44 € 

01.04.05.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

          Total : 4,704 1,48 € 6,96 € 

01.04.05.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

          Total : 0,048 113,19 € 5,43 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.05.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.012,28 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.05 GUAL DE LA CASA NOVA 21.203,46 € 

SUBCAPITOL : 01.04.06 GUAL DEL CARRER GRAN BRETANYA         
SUBCAPITOL : 01.04.06.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.06.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

          Total : 80,000 0,65 € 52,00 € 

01.04.06.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 288,190 13,22 € 3.809,87 € 

01.04.06.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

          Total : 128,750 12,24 € 1.575,90 € 

01.04.06.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

          Total : 133,890 6,74 € 902,42 € 

01.04.06.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 133,890 3,49 € 467,28 € 

01.04.06.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

         Total : 4,000 25,02 € 100,08 € 

01.04.06.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 4,000 22,95 € 91,80 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.06.01 MOVIMENTS DE TERRES 6.999,35 € 

SUBCAPITOL : 01.04.06.02 ESTRUCTURES         
01.04.06.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

          

         Total : 30,240 57,26 € 1.731,54 € 

01.04.06.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,805 80,40 € 466,72 € 

01.04.06.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

         Total : 36,000 11,38 € 409,68 € 

01.04.06.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 
2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

          

         Total : 6,000 1.020,00 € 6.120,00 € 

01.04.06.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

         Total : 5,080 39,47 € 200,51 € 

01.04.06.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 620,000 1,48 € 917,60 € 

01.04.06.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans           

         Total : 34,800 20,75 € 722,10 € 

01.04.06.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,220 113,19 € 590,85 € 

01.04.06.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

         Total : 34,800 2,49 € 86,65 € 

01.04.06.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

         Total : 19,200 6,59 € 126,53 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.06.02 ESTRUCTURES 11.372,18 € 

SUBCAPITOL : 01.04.06.03 ACABATS I PROTECCIONS         
01.04.06.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 
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          Total : 2,000 57,21 € 114,42 € 

01.04.06.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

          Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.06.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

          Total : 5,000 13,73 € 68,65 € 

01.04.06.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

          Total : 70,500 36,71 € 2.588,06 € 

01.04.06.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           

          Total : 47,250 41,31 € 1.951,90 € 

01.04.06.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

          

          Total : 68,000 2,33 € 158,44 € 

01.04.06.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

          Total : 4,704 1,48 € 6,96 € 

01.04.06.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

          Total : 0,048 113,19 € 5,43 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.06.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.012,28 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.06 GUAL DEL CARRER GRAN BRETANYA 23.383,81 € 

SUBCAPITOL : 01.04.07 GUAL DE CAN BUSQUÉ         
SUBCAPITOL : 01.04.07.01 MOVIMENTS DE TERRES         
01.04.07.01-

1 
G22D3011 M2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica sobre camió           

          Total : 80,000 0,65 € 52,00 € 

01.04.07.01-
2 

G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 241,040 13,22 € 3.186,55 € 

01.04.07.01-
3 

G228A60F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb 
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% pm 

          

          Total : 95,000 12,24 € 1.162,80 € 

01.04.07.01-
4 

G2R45069 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 
fins a 15 km 

          

          Total : 133,890 6,74 € 902,42 € 

01.04.07.01-
5 

G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

          Total : 133,890 3,49 € 467,28 € 

01.04.07.01-
6 

G2R540E0 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat           

         Total : 4,000 25,02 € 100,08 € 

01.04.07.01-
7 

G2RA9SB0 M3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 
200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

          

         Total : 4,000 22,95 € 91,80 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.07.01 MOVIMENTS DE TERRES 5.962,93 € 

SUBCAPITOL : 01.04.07.02 ESTRUCTURES         
01.04.07.02-

1 
G31511X4 M3 Formigó ciclopi per a rases i pous, amb hm-20/b/20/i, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i pedra calcària 
de 50-100kg 

          

         Total : 30,240 57,26 € 1.731,54 € 

01.04.07.02-
2 

G31511H4 M3 Formigó per a rases i pous, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,805 80,40 € 466,72 € 

01.04.07.02-
3 

G3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

          

         Total : 36,000 11,38 € 409,68 € 

01.04.07.02-
4 

GD7E001X UT Marc prefabricat de formigó de llum lliure 2,5m, alçada lliure interior 2,0m i 
2,0m de fons, per a suportar càrregues de trànsit segons iap-11, totalment 
col·locat 

          

         Total : 6,000 1.020,00 € 6.120,00 € 

01.04.07.02-
5 

G4DF2313 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals 
metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 
m, per a deixar el formigó vist, 

          

         Total : 5,080 39,47 € 200,51 € 

01.04.07.02-
6 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

         Total : 620,000 1,48 € 917,60 € 

01.04.07.02-
7 

G78111X1 M2 Pintat paraments de formigó amb pont d'unió entre formigons aplicació de 2 
mans           

         Total : 34,800 20,75 € 722,10 € 

01.04.07.02-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

         Total : 5,220 113,19 € 590,85 € 

01.04.07.02-
9 

G9GR4AX0 M2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0,25 g/m2, 
escampat a mà           

         Total : 34,800 2,49 € 86,65 € 

01.04.07.02-
10 

G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh           

         Total : 19,200 6,59 € 126,53 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.07.02 ESTRUCTURES 11.372,18 € 

SUBCAPITOL : 01.04.07.03 ACABATS I PROTECCIONS         
01.04.07.03-

1 
GBB13111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 

cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada 
mecànicament 

          

         Total : 2,000 57,21 € 114,42 € 
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01.04.07.03-
2 

GBB34620 U Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra2, fixada al 
senyal 

          

          Total : 2,000 59,21 € 118,42 € 

01.04.07.03-
3 

GBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a 
terra formigonat           

          Total : 5,000 13,73 € 68,65 € 

01.04.07.03-
4 

G3J217X0 M3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 300 a 1000 kg de pes, col·locats 
amb pala carregadora           

          Total : 70,500 36,71 € 2.588,06 € 

01.04.07.03-
5 

E225AJX0 M3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària 45-125mm (d50 de 
90mm), estesa en tongades de 25 cm, com a màxim           

          Total : 47,250 41,31 € 1.951,90 € 

01.04.07.03-
6 

G44251XC KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ip, he, up, treballat a 
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols 

          

          Total : 68,000 2,33 € 158,44 € 

01.04.07.03-
7 

G4BC31X1 KG Armadura per a lloses i bigues d'estructura ap500 s en barres de qualsevol 
diàmetre, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2           

          Total : 4,704 1,48 € 6,96 € 

01.04.07.03-
8 

G45C1FH4 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iia+e, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba           

          Total : 0,048 113,19 € 5,43 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.07.03 ACABATS I PROTECCIONS 5.012,28 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.07 GUAL DE CAN BUSQUÉ 22.347,39 € 

SUBCAPITOL : 01.04.0B MURS DE GABIONS         
01.04.0B-1 E9232G91 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i, 

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material           

          Total : 262,640 11,13 € 2.923,18 € 

01.04.0B-2 F3J1Z22A M3 Estructura de gabions, amb peces de diferent mida amb un volum de 1m3 
amb estructura de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de d2,4 mm i 
80x100 mm de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra 
calcàrea i col·locat amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

          

          Total : 217,250 49,32 € 10.714,77 € 

01.04.0B-3 GD5A5F05B M Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de 
diàmetre embolcallat amb graves i filtre geotextil i reblert amb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

          

          Total : 184,000 25,54 € 4.699,36 € 

01.04.0B-4 GD5A5F05B1 M2 Capa separadora en murs de gabió, mitjançant geotèxtil no teixit punxonat 
de fibra curta de poliester, amb un pes de 120 gr/m², col·locat no adherit i 
amb solaps de 10 cm. 

          

          Total : 809,300 0,99 € 801,21 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.04.0B MURS DE GABIONS 19.138,52 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.04 ESTRUCTURES 156.441,20 € 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 
SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES         

01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 

          

         Total : 12.270,000 1,11 € 13.619,70 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 13.619,70 € 

SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT         
01.05.0H-1 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 

camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt 
d'abastiment fins el lloc d'ús 

          

         Total : 117,000 22,74 € 2.660,58 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT 2.660,58 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 16.280,28 € 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de 
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

          

         Total : 455,600 7,02 € 3.198,31 € 

01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús 
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 
10 cm d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de 
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització 

          

         Total : 642,000 0,46 € 295,32 € 

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 amb pintura doble component, rugós, color teula i 
reflectant.           

         Total : 163,000 7,02 € 1.144,26 € 

01.06-4 HBBJ1002BBb U Semàfor vehicles ambre amb lluminària led 200mm (11-200a). Instal·lat en 
columna. Inclou  post a terra, canalització d'instal·lació, post en marxa i 
programació de control. 

          

         Total : 1,000 329,15 € 329,15 € 

01.06-5 HBBJ1002B U Semàfor de bicicleta de 2 colors roig i verd amb òptica de 200mm led tipus 
bici 12-200rv. Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, 
canalització d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

          

         Total : 8,000 502,54 € 4.020,32 € 

01.06-6 HBBJ1002BB U Semàfor de vehicles de 3 colors roig, ambre i verd òptica 200mm led tipus 
13-200rav. Instal·lat en columna. Inclou  post a terra, canalització 
d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

          

         Total : 10,000 584,14 € 5.841,40 € 

01.06-7 HBBJ1002Bb U Semàfor vianants de dos colors: roig i verd amb lluminària led ?200mm (12-
200 ppc). Instal·lat en columna de 2m d'alçada inclou  post a terra, 
canalització d'instal·lació, post en marxa i programació de control. 

          

         Total : 4,000 385,24 € 1.540,96 € 

01.06-8 GG322154 M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb 
designació h07v-r, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament pvc, 
col·locat en tub 

          

         Total : 109,750 2,61 € 286,45 € 
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01.06-9 GG22RG1K M Tub corbable corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 j, resistència a 
compressió de 250 n, muntat com a canalització soterrada 

          

          Total : 109,750 2,63 € 288,64 € 

01.06-10 GG1A0649 U Armari metàl·lic des de 500x600x1200 fins a 700x900x1200 mm, per a 
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna           

          Total : 2,000 235,88 € 471,76 € 

01.06-11 GG133602 U Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb 
porta, per a vuit mòduls i muntada superficialment           

          Total : 1,000 17,98 € 17,98 € 

01.06-12 GHM12C22B3 U Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, 
coronament, amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-
150 de 60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

          

          Total : 3,000 201,16 € 603,48 € 

01.06-13 GHM12C22B U Columna semafòrica de tub d'acer galvanitzat, de 2.5 m d'alçària, 
coronament, amb base platina i porta: inclou formació de dau de formigó h-
150 de 60x60x60cm, petits elements i cablejat per a la seva instal·lació 

          

          Total : 4,000 201,16 € 804,64 € 

01.06-14 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions 
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció 
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert 
lateral amb terra de la mateixa excavació 

          

          Total : 7,000 89,46 € 626,22 € 

01.06-15 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i 
de 25 kg de pes, col·locat amb morter           

          Total : 7,000 37,07 € 259,49 € 

01.06-16 GBB12111B U Placa triangular per a senyals de trànsit p-22 d'avís de ciclista, d'acer 
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament sobre columna existent, 
inclou bridatge i petits mecanismes de fixació. 

          

          Total : 26,000 46,47 € 1.208,22 € 

01.06-17 GBB12111B3 U Placa rectangular per a senyals de trànsit s-13 d'avís de pas de vianants, 
d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament sobre nova columna, 
inclou bridatge i petits mecanismes de fixació. 

          

          Total : 2,000 46,47 € 92,94 € 

01.06-18 GBBZ1210 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a 
terra clavat           

          Total : 6,000 21,65 € 129,90 € 

01.06-19 4INLLx0020b UT Subministrament i col·locació de llumenera per exteriors, tipus focus led 
equipada amb làmpada led de 100w, dimensions: 311x244x58 mm, ip65, 
fixada a parament, totalment instal·lada. Inclou caixa distribució, filaments i 
tot el material necessari per a la seva post en marxa. 

          

          Total : 2,000 128,89 € 257,78 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 21.417,22 € 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, 
formada per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a 
l’autoclau (categoria iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre 
pilars és de 2 metres, i la distància entre travessers, de 45 cm. El sistema 
d’ancoratge al terreny serà mitjançant platines d’acer. Els elements de 
fixació són d’acer inoxidable. Totalment instal·lat. 

          

         Total : 147,200 25,30 € 3.724,16 € 

01.07-2 FB11Z001b M Element de defensa i protecció de 180cm d'alçada, 120cm sobre la cota de 
paviment més alt,  format per muntants ipe 100 c/2m amb una barrera 
biona tipus aasho-m-180-60 i enllistonat de fusta tipus de 100x40mm c/150 
segons planol. Totalment instal·lat. 

          

         Total : 66,000 70,18 € 4.631,88 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.07 EQUIPAMENTS 8.356,04 € 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

          

         Total : 78,140 7,73 € 604,02 € 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

          

         Total : 2.937,911 1,50 € 4.406,87 € 

01.08-3 F2RAZ001 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de de metalls 
barrejats no especials a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 15,644 6,29 € 98,40 € 

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 0,075 6,08 € 0,46 € 

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 3,256 6,93 € 22,56 € 

01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 0,986 6,14 € 6,05 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 5.138,36 € 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i 
ruptura a compressió. 

          

         Total : 24,000 62,41 € 1.497,84 € 
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01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"           
          Total : 10,000 130,90 € 1.309,00 € 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la 
pròpia obra 

          

          Total : 5,000 24,77 € 123,85 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.09 CQC 2.930,69 € 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.           
          Total : 1,000 22,11 € 22,11 € 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²).           

          Total : 4,000 67,00 € 268,00 € 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

          

          Total : 1,000 207,78 € 207,78 € 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.           
          Total : 1,593 17,26 € 27,50 € 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.           
          Total : 1,000 21,70 € 21,70 € 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

          Total : 1,000 25,27 € 25,27 € 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.           
          Total : 3,000 0,69 € 2,07 € 

01.10-8 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.           
          Total : 2,000 1,02 € 2,04 € 

01.10-9 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
          Total : 3,000 2,60 € 7,80 € 

01.10-10 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
          Total : 4,000 0,63 € 2,52 € 

01.10-11 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 3,000 20,51 € 61,53 € 

01.10-12 YIU010 UT Mono de treball.           
          Total : 3,000 3,94 € 11,82 € 

01.10-13 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 6,000 17,10 € 102,60 € 

01.10-14 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 62,35 € 62,35 € 

01.10-15 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 65,29 € 65,29 € 

01.10-16 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 1,000 66,29 € 66,29 € 

01.10-17 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

          

         Total : 6,000 81,97 € 491,82 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.10 SEGURETAT I SALUT 1.448,49 € 
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5. Resum de pressupost 
 

Nº Denominació Import  
01.01 Treballs previs . 9.878,32 €  
01.02 Moviment de terres . 10.634,62 €  
01.03 Ferms i paviments . 73.577,48 €  
01.04 Estructures . 156.441,20 €  

01.0401.04.02 Gual de cal roca . 19.849,50 €  
01.0401.04.0201.04.02.01 Moviments de terres . 5..196,58 €  

01.04.02.02 Estructures . 9.640,64 €  
01.04.02.03 Acabats i proteccions . 5.012,28€  

01.04.03 Gual del cementiri . 22.490,09 €  
01.04.0301.04.03.01 Moviments de terres . 6.105,63 €  

01.04.03.02 Estructures . 11.372,18 €  
01.04.03.03 Acabats i proteccions . 5.012,28 €  

01.04.04 Gual països baixos . 28.028,43 €  
01.04.0401.04.04.01 Moviments de terres . 3.729,72 €  

01.04.04.02 Estructures . 19.108,69 €  
01.04.04.03 Acabats i proteccions . 5.190,02 €  

01.04.05 Gual de la casa nova . 21.203,46 €  
01.04.0501.04.05.01 Moviments de terres . 5.396,18 €  

01.04.05.02 Estructures . 10.795,00 €  
01.04.05.03 Acabats i proteccions . 5.012,28 €  

01.04.06 Gual del carrer gran bretanya . 23.383,81 €  
01.04.0601.04.06.01 Moviments de terres . 6.999,35 €  

01.04.06.02 Estructures . 11.372,18 €  
01.04.06.03 Acabats i proteccions . 5.012,28 €  

01.04.07 Gual de can busqué . 22.347,39 €  
01.04.0701.04.07.01 Moviments de terres . 5.962,93 €  

01.04.07.02 Estructures . 11.372,18 €  
01.04.07.03 Acabats i proteccions . 5.012,28 €  

01.04.0B Murs de gabions . 19.138,52 €  
01.05 Restauració ambiental . 16.280,28 €  

01.0501.05.0G Sembres i hidrosembres . 13.619,70 €  
01.05.0H Manteniment . 2.660,58 €  

01.06 Tancament i senyalització . 21.417,22 €  
01.07 Equipaments . 8.356,04 €  
01.08 Gestió de residus . 5.138,36 €  

01.09 Cqc . 2.930,69 €  
01.10 Seguretat i salut . 1.448,49 €  

   Total Pressupost d'Execució Material  306.102,70 €  
  Despeses Generals 13,000 % 39.793,35 €  
  Benefici Industrial 6,000 % 18.366,16 €  
  Total Pressupost de Contracta  364.262,21 €  
  I.V.A 21,000 % 76.495,06 €  
  Total Pressupost de Licitació  440.757,27 €  
Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dequatre-cents quaranta mil set-cents cinquanta-set 
amb vint-i-set Euros 

 
 
 

 

 

 

Barcelona, octubre de 2019 

 

L’autor del Projecte,     

 

 

 

Pere Massó Suaz 

Arquitecte, col·legiat núm. 53031-1 
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1. Amidaments 
 
                     Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 F2111044B M3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m 
d'alçària, inclou enderroc de fonaments, solera i mitgeres, separació, 
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega 
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega amb mitjans 
mecànics i transport de residus a planta de tractament o dipòsit i cànon 
d'abocament, amb camió per a transport de 7 t, situat a menys de 20km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  ZREF            
  Sector 3  3.649,900  0,100 364,990       
  Sector 6  7.417,000  0,100 741,700       
  Sector 11  11.171,200  0,100 1.117,120       
                                
            Total M3 d'Amidament : 2.223,810       

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  Tall paviment 
separació paviment 

 15,000   15,000       
                                
            Total M d'Amidament : 15,000       

01.01-3 G2194AE5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tram Singular C/ 

Tossa 
 70,000   70,000       

                                
            Total M2 d'Amidament : 70,000       

01.01-4 F23194JG5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm 
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
trencador i càrrega sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tram Singular C/ 

Tossa 
0,3 70,000   21,000       

                                
            Total M2 d'Amidament : 21,000       

01.01-5 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega 
sobre camió       

                    Amidaments 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 
 298,000 5,500  1.639,000       

                              
           Total M2 d'Amidament : 1.639,000       

01.01-6 G2194XA1 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix i amplada 
sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 
 298,000 9,38  2.795,680       

                              
           Total M2 d'Amidament : 1.639,000       

01.01-7 G21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
 298,000   298,000       

                              
           Total M d'Amidament : 298,000       

01.01-8 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja 
i retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
60 0,400 0,400 0,400 3,840       

                              
           Total M3 d'Amidament : 3,840       
                              
                              
                              
   

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  t4c            
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  Pk0+495 a pk0+592  97,000 3,000 0,350 101,850       
  Pk0+791 a 

Pk0+824 
 33,000 3,000 0,400 39,600       

  Pk0+966 a 
Pk0+995 

 29,000 3,000 0,400 34,800       
                                
            Total M3 d'Amidament : 176,250       

01.02-2 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la 
compressió mitja (25 a 50 mpa).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Tram singular C/ 

Tossa 
0,3 70,000  0,400 8,400       

                                
            Total M3 d'Amidament : 8,400       

01.02-3 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  t4c            
  Pk0+495 a pk0+592  97,000 3,000 0,150 43,650       
  Pk0+791 a 

Pk0+824 
           

  Pk0+966 a 
Pk0+995 

           
  Gual Cal Teixidor  20,000 3,000 0,500 30,000       
                                
            Total M3 d'Amidament : 73,650       

01.02-4 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de 
característiques a determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. 
Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T4c            
  Pk0+495 a 

Pk0+592 
 97,000  0,260 25,220       

  Pk0+791 a 
Pk0+824 

 33,000  0,260 8,580       

  Pk0+966 a 
Pk0+995 

 29,000  0,260 7,540       
               
                                
            Total M3 d'Amidament : 41,340       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, 
terra seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou subministre 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T4b            

  Pk0+335 a 
Pk0+364 

0,1 29,000  3,000 8,700       

   Pk0+426 a 
Pk0+495 

0,1 69,000  3,000 20,700       

  Pk0+717 a 
Pk0+791 

0,1 74,000  3,000 22,200       

  Pk0+824 a 
Pk0+966 

0,1 142,000  3,000 42,600       

  Pk0+995 a 
Pk1+156 

0,1 161,000  3,000 48,300       

  Pk1+203 s 
Pk1+325 

0,1 122,000  3,000 36,600       

  Pk1+423 a 
Pk1+478 

0,1 55,000  3,000 16,500       
  t4a            
  Pk0+364 a 

Pk0+426 
0,1 62,000  3,000 18,600       

  Pk0+592 a 
Pk0+612 

0,1 20,000  3,000 6,000       

  Pk1+156 a 
Pk1+203 

0,1 47,000  3,000 14,100       
  Pk1+325 a pk1+423 0,1 98,000  3,000 29,400       
  Pk1+478 a 

Pk1+712 
0,1 234,000  3,000 70,200       

  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
 298,000 3,000 0,400 357,600       

  T3a            
  Pk2+702 a Pk2.860 0,1 158,000 3,000 0,400 18,960       
  PK2+868 a 

Pk3+164 
0,1 296,000 3,000 0,400 35,520       

  Pk3+601 a 
Pk3+735 

0,1 134,000 3,000 0,400 16,080       
  T4a            
  Pk3+164 a 

Pk3+385 
0,1 221,000 3,000 0,400 26,520       

  Pk3+735 a 
Pk4+276 

0,1 541,000 3,000 0,400 64,920       
                              
           Total M3 d'Amidament : 853,500       

01.03-2 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i 
compactat al 95% pm amb estesa i piconatge del material- 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T6d            
  PK2+404 a 

Pk2+702 - biona 
 298,000 3,000 0,400 357,600       

                              
           Total M2 d'Amidament : 357,600       

01.03-3 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, 
amb mitjans mecànics       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  t4a            
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  Pk0+364 a 
Pk0+426 

 62,000  3,000 186,000       

  Pk0+592 a 
Pk0+612 

 20,000  3,000 60,000       

  Pk1+156 a 
Pk1+203 

 47,000  3,000 141,000       
  Pk1+325 a pk1+423  98,000  3,000 294,000       
  Pk1+478 a 

Pk1+712 
 234,000  3,000 702,000       

  Pk3+164 a 
Pk3+385 

 221,000 3,000  663,000       

  Pk3+735 a 
Pk4+276 

 541,000 3,000  1.623,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 3.669,000       

01.03-4 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de 
terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra 
solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-
305 > 6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 
42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una 
barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + 
clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb 
resultats previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a 
la compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  t4c            
  Pk0+495 a pk0+592  97,000  3,000 291,000       
  Pk0+791 a 

Pk0+824 
 33,000  3,000 99,000       

  Pk0+966 a 
Pk0+995 

 29,000  3,000 87,000       
  T4b            
  Pk0+335 a 

Pk0+364 
 29,000  3,000 87,000       

   Pk0+426 a 
Pk0+495 

 69,000  3,000 207,000       

  Pk0+717 a 
Pk0+791 

 74,000  3,000 222,000       

  Pk0+824 a 
Pk0+966 

 142,000  3,000 426,000       

  Pk0+995 a 
Pk1+156 

 161,000  3,000 483,000       

  Pk1+203 s 
Pk1+325 

 122,000  3,000 366,000       

  Pk1+423 a 
Pk1+478 

 55,000  3,000 165,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 2.433,000       

01.03-5 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de 
ciment pòrtland 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  rampes accés 2 1,600 1,200  3,840       
                              
           Total M2 d'Amidament : 3,840       

01.03-6 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans 
manuals i mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T4b            
  Pk0+444  4,000  1,200 4,800       
  Pk0+460  4,000  1,200 4,800       
  Pk0+511  4,000  1,200 4,800       
  Pk0+540  4,000  1,200 4,800       
  Pk0+548  4,000  1,200 4,800       
  Pk0+717 a 

Pk0+791 
 4,000  1,200 4,800       

  Pk0+824 a 
Pk0+966 

 4,000  1,200 4,800       

  Pk0+995 a 
Pk1+156 

 4,000  1,200 4,800       

  Pk1+203 a 
Pk1+325 

 4,000  1,200 4,800       

  Pk1+423 a 
Pk1+478 

 4,000  1,200 4,800       
                              
           Total M2 d'Amidament : 48,000       

01.03-7 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  rampes accés 2 1,600 1,200 0,150 0,576       
                              
           Total M3 d'Amidament : 0,576       

01.03-8 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 
20x20 ø6. Encofrat lateral. Juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de 
serra, tenyit amb sulfit de ferro, 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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  Punt singular C/ 
Tossa 

 67,000  0,150 10,050       
                                
            Total M3 d'Amidament : 10,050       

01.03-9 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s 
ferrallades a peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  armat  20x20ø6  67,000  2,120 142,040       
                                
            Total Kg d'Amidament : 170,448       

01.03-10 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de 
fusta de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica 
de projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  Encofrat lateral  8,690  0,300 2,607       
     7,500  0,300 2,250       
     5,270  0,300 1,581       
                                
            Total M² d'Amidament : 6,438       

01.03-11 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
 67,000  0,150 10,050       

                                
            Total M³ d'Amidament : 10,050       

01.03-12 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
 67,000  0,150 10,050       

                                
            Total M³ d'Amidament : 10,050       

01.03-13 F450Z001b M2 Millora de paviment existent, a justificar, mitjançant repàs del paviment i 
frontals amb repicat i reomplert mínim de 7cm de gruix amb ha-
35/b/20/iiic+qb fabricat en central o morter de reparació especial col·locat i 
ferrallat. En els entorns d'asfalt, tractament d'asfalt en fred compacatat i 
anivellat.inclou les feines de tall en forma regulars, repicat, encofrat 
recollida i transport de runes a abocador 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T7a            
  Pk0+150 a 

Pk0+335 
0,05 185,000 6,000  55,500       

  Pk1+712 a 
Pk2+228 

0,05 516,000 6,000  154,800       
  Pk6+151 a Pk+282 0,05 1.131,000 6,000  339,300       
                              
           Total M2 d'Amidament : 549,600       
 
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

SUBCAPITOL : 01.05.0D TREBALLS PREVIS     
01.05.0D-1 G22D3011B M2 Esbrossada selectiva i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de 

serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de 
les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la 
superfície executada en obra. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Zref 1            
  Sector 1 0,5  123,800  61,900       
  Sector 3 0,5  2.228,600  1.114,300       
  Sector 5 0,5  224,500  112,250       
  Sector 6 0,5  6.229,600  3.114,800       
  Sector 7 0,5  103,700  51,850       
  Sector 9 0,5  258,200  129,100       
  Sector 10 0,5  432,500  216,250       
  Sector 11 0,5  3.327,500  1.663,750       
  Zref 2            
  Sector 1 0,5   180,000 90,000       
  Sector 3 0,5   890,200 445,100       
  Sector 5 0,5   59,200 29,600       
  Sector 9 0,5   214,600 107,300       
  Sector 10 0,5   614,900 307,450       
  Sector 11 0,5   1.256,500 628,250       
                              
           Total M2 d'Amidament : 8.071,900       

01.05.0D-2 GR118242B M2 Esbrossada de canya americana (arundo donax) en zones planes i amb 
pendent, càrrega sobre camió i transport de les restes a centre autoritzat; 
eliminació dels rizomes de la canya amb mitjans mecànics fins a 0,5 m de 
fondària com a mínim, inclòs càrrega sobre camió i transport fins a zona de 
trituració; estesa i triturat (dimensió màxima del residu igual o inferior a 1 
cm); incorporació al terreny amb tractor trituradora de pedres d'arrels i 
rizomes. Inclou el repàs posterior en cas de rebrot. 
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  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Sector            
  1  89,200   89,200       
  1  86,600   86,600       
  3  708,300   708,300       
  3  1.129,800   1.129,800       
  5  178,900   178,900       
  9  88,300   88,300       
  9  89,900   89,900       
  10  170,400   170,400       
  10  240,100   240,100       
  10  48,100   48,100       
  11  498,700   498,700       
  11  444,900   444,900       
  11  427,800   427,800       
  11  142,100   142,100       
  11  169,700   169,700       
  11  168,500   168,500       
  12  192,000   192,000       
  12  239,000   239,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 2.556,150       

01.05.0D-3 GR130010 U Tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal comprès 
entre 20 i 35 cm, amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 %       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    50    50,000       
                                
            Total U d'Amidament : 50,000       

01.05.0D-4 G2R00001 M3 Retirada de residus vegetals generats procedents dels treballs de tallada 
de peus sobrants així com, la retirada de restes de vegetació seca i morta 
existent en l'àmbit d'actuació acumulades en el marge del riu, inclosa la 
càrrega i transport a abocador autoritzat i el cànon d'abocament i 
manteniment d'abocador. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Zref 1            
  Sector 1 0,5  123,800 0,100 6,190       
  Sector 3 0,5  2.228,600 0,100 111,430       
  Sector 5 0,5  224,500 0,100 11,225       
  Sector 6 0,5  6.229,600 0,100 311,480       

  Sector 7 0,5  103,700 0,100 5,185       
  Sector 9 0,5  258,200 0,100 12,910       
  Sector 10 0,5  432,500 0,100 21,625       
  Sector 11 0,5  3.327,500 0,100 166,375       
  Zref 2            
  Sector 1 0,5  180,000 0,100 9,000       
  Sector 3 0,5  890,200 0,100 44,510       
  Sector 5 0,5  59,200 0,100 2,960       
  Sector 9 0,5  214,600 0,100 10,730       
  Sector 10 0,5  614,900 0,100 30,745       
  Sector 11 0,5  1.256,500 0,100 62,825       
                              
           Total M3 d'Amidament : 807,190       

01.05.0D-5 FR226545 M2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb 
tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) i equip subsolador 
amb 3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent 
inferior al 12 % 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  ZREF            
  Sector 1  303,800   303,800       
  Sector 3  3.118,800   3.118,800       
  Sector 5  283,700   283,700       
  Sector 6  6.229,600   6.229,600       
  Sector 7  103,700   103,700       
  Sector 9  472,800   472,800       
  Sector 10  1.047,400   1.047,400       
  Sector 11  4.584,000   4.584,000       
                              
           Total M2 d'Amidament : 16.143,800       

01.05.0D-6 FR2BZ001 M2 Passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny amb mitjans 
mecànics.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  ZREF            
  Sector 1  303,800   303,800       
  Sector 3  3.118,800   3.118,800       
  Sector 5  283,700   283,700       
  Sector 6  6.229,600   6.229,600       
  Sector 7  103,700   103,700       
  Sector 9  472,800   472,800       
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  Sector 10  1.047,400   1.047,400       
  Sector 11  4.584,000   4.584,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 16.143,800       
SUBCAPITOL : 01.05.0E SUBMINISTRE I PLANTACIÓ     
01.05.0E-1 FR434427B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp, ulmus 

sp.de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i 
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules ntj 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantacio tipus PL2            
  Populus alba 151    151,000       
  Fraxinus 

angustifolia 
151    151,000       

  Populus nigra 76    76,000       
  Ulmus minor 76    76,000       
                                
            Total U d'Amidament : 454,000       

01.05.0E-2 FR451634BB U Subministrament d'arbre caducifoli tipus acer monspessulanum, celtis 
australis,  ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantacio tipus PL1            
  Acer 

monspessulanum 
69    69,000       

  Celtis australis 69    69,000       
                                
            Total U d'Amidament : 138,000       

01.05.0E-3 FR451634B U Subministrament d'arbre perennifoli tipus quercus sp, de 100-150 cm 
d'altura, ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantacio tipus PL1            
  Quercus ilex 138    138,000       
  Quercus humilis 138    138,000       
                                
            Total U d'Amidament : 276,000       

01.05.0E-4 FR4344F1B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp., salix alba, 
ulmus sp., acer sp. De 2 sabes (ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) presentat 
af mín. 300 Cc. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantacio tipus PL3            
  Populus alba  129,000   129,000       
  Fraxinus 

angustifolia 
 129,000   129,000       

  Populus nigra  65,000   65,000       

  Salix alba  129,000   129,000       
  Ulmus minor  65,000   65,000       
                              
           Total U d'Amidament : 517,000       

01.05.0E-5 FR4BVDF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus crataegus sp., cornus 
sp, rosa sp, rubus sp, sambucus sp., vitex sp., clematis sp. De 2 sabes, en 
af mínim 300 cc 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
   Plantació Tipus 

PL2 
           

  Crataegus 
monogyna 

378    378,000       
  Cornus sanguinea 378    378,000       
  Rosa canina 378    378,000       
  Rubus ulmifolius 227    227,000       
  Sambucus nigra 302    302,000       
  Clematis vitalba 227    227,000       
  Plantació Tipus PL3            
  Crataegus 

monogyna 
646    646,000       

  Cornus sanguinea 646    646,000       
  Rosa canina 129    129,000       
  Rubus ulmifolius 129    129,000       
  Vitex agnus-castus 388    388,000       
  Clematis vitalba 129    129,000       
                              
           Total U d'Amidament : 3.957,000       

01.05.0E-6 FR4H34F1B U Subministrament d'espècie arbustiva d'alzinar tipus cistus sp., prunus sp., 
punica sp. Rosmarinus sp., spartium sp., de 2 sabes, en af mínim 300 cc, 
en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, 
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 
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 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantació tipus PL1            
  Cistus albidus 345    345,000       
  Cistus 

monspeliensis 
345    345,000       

  Prunus spinosa 345    345,000       
  Punica granatum 173    173,000       
  Rosmarinus 

officinalis 
345    345,000       

  Spartium junceum 173    173,000       
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            Total U d'Amidament : 1.726,000       
01.05.0E-7 FR455BF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus salix sp. Tamarix sp. I 

scirpus sp. D'1 saba, en af mínim 300 cc, en clot de plantació 
0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i forestal, 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 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantació Tipus PL4            
  Salix elaeagnos 

(alveol) 
161    161,000       

  Salix purpurea 
(alveol) 

161    161,000       
  Tamarix canariensis 161    161,000       
  Scirpus 

holoschoenus 
161    161,000       

                                
            Total U d'Amidament : 644,000       

01.05.0E-8 FRIRE228B UT Subministre i plantació d'estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, 
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de reproducció vegetativa, 
de 2 a 5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Plantació Tipus PL4            
  Salix elaeagnos  

(estaca) 
161    161,000       

  Salix purpurea 
(estaca) 

161    161,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 322,000       

01.05.0E-9 FR6B2252B U Plantació de planta petita en alveol forestal, inclou l'excavació de clot de 
plantació de 0,10 x 0,10 x 0,10 m, formació i revisió escocell, instal·lació de 
protector de base i forestal, 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. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
Arbres caducifolis 
presentats en AF 
300 

           

  Populus alba 129    129,000       
  Fraxinus 

angustifolia 
129    129,000       

  Populus nigra 65    65,000       
  Salix alba 129    129,000       
  Ulmus minor 65    65,000       
   Plantació Tipus 

PL2 
           

  Crataegus 
monogyna 

378    378,000       
  Cornus sanguinea 378    378,000       

  Rosa canina 378    378,000       
  Rubus ulmifolius 227    227,000       
  Sambucus nigra 302    302,000       
  Clematis vitalba 227    227,000       
  Plantació Tipus PL3            
  Crataegus 

monogyna 
646    646,000       

  Cornus sanguinea 646    646,000       
  Rosa canina 129    129,000       
  Rubus ulmifolius 129    129,000       
  Vitex agnus-castus 388    388,000       
  Clematis vitalba 129    129,000       
  Plantació tipus PL1            
  Cistus albidus 345    345,000       
  Cistus 

monspeliensis 
345    345,000       

  Prunus spinosa 345    345,000       
  Punica granatum 173    173,000       
  Rosmarinus 

officinalis 
345    345,000       

  Spartium junceum 173    173,000       
  Plantació Tipus PL4            
  Salix elaeagnos 

(alveol) 
161    161,000       

  Salix purpurea 
(alveol) 

161    161,000       
  Tamarix canariensis 161    161,000       
  Scirpus 

holoschoenus 
161    161,000       

                              
           Total U d'Amidament : 6.844,000       
01.05.0E-10 FR66244BB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, inclou 

l'excavació de clot de plantació de 0,45 x 0,45 x 0,3 m, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Clots de 

0.45x0.45x0.3m 
414    414,000       

                              
           Total U d'Amidament : 414,000       
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01.05.0E-11 FR66244BBB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 45 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,60 x 0,60 x 0,40 m, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Clots de 

0.60x0.60x0.60 
454    454,000       

                                
            Total U d'Amidament : 454,000       
01.05.0E-12 FBRZ0202 UT Subministre i instal·lació de tutor de fusta de pi tractada en autoclau, de 

secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Clots de 

0.45x0.45x0.3m 
414    414,000       

  Clots de 
0.60x0.60x0.60 

454    454,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 868,000       
SUBCAPITOL : 01.05.0F BIOENGINYERIA     
01.05.0F-1 FRI2U051 M Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu 

autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la 
feixina sobre el terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30 cm, 
recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la 
pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un 
diàmetre mínim de 25 cm, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques 
de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al 
terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm 
de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Sector 1  10,440   10,440       
  Sector 3  27,800   27,800       
  Sector 9  9,280   9,280       
  Sector 10  65,520   65,520       
  Sector 11  119,600   119,600       
                                
            Total M d'Amidament : 232,640       

01.05.0F-2 GRI34784 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, 
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i 
amb una llargària de talús superior a 25 m, fixada amb grapes d'acer 
corrugat en forma d'u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una 
densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  ZIP2 (PL2) 0,02  7.562,400  151,248       
  ZREF-3 (PL3) 0,02  12.928,400  258,568       
  Motes terraplens i 

cunetes 
           

                                

           Total M2 d'Amidament : 409,816       
SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES     
01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  ZIP 14.463,4    14.463,400       
  ZREF 12.928,4    12.928,400       
                              
           Total M2 d'Amidament : 27.391,800       
SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT     
01.05.0H-1 GRH11331B M2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de 

terrenys i retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o 
aplec 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  ZIP2 (PL2) 7.562,4    7.562,400       
  Motes            
                              
           Total M2 d'Amidament : 7.562,400       

01.05.0H-2 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 
camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt 
d'abastiment fins el lloc d'ús 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Reg anual d'arbres 

(50 l X 8 regs) 
 69,000   69,000       

  Reg anual d'arbusts 
(10 l x 8 regs) 

 149,000   149,000       
                              
           Total M3 d'Amidament : 218,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de 
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  Bicicletes 4 1,500 1,500  9,000       
  Pas de zebra 2 5,000 5,000  50,000       
  Cediu el pas 3 4,000 1,200  14,400       
                              
           Total M2 d'Amidament : 73,400       
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01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús 
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 
10 cm d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de 
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa     
           

  Discontinua i 
Continua 

2 142,000   284,000       
                                
            Total M d'Amidament : 284,000       

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 o carril bici amb pintura doble component, rugós, 
color teula i reflectant.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Punt singular C/ 

Tossa 
           

  Accés  21,000   21,000       
                                
            Total M2 d'Amidament : 21,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FQ113350B U Banc model tramet de la casa escofet, o similar, construït amb 5 taulons de 
fusta de pi tractada per a exteriors, i suports de perfil metàl·lic zincat.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mirador Cal Roca 1    1,000       
  Mirador Cementiri 1    1,000       
  Mirador Anoia 1    1,000       
                                
            Total U d'Amidament : 3,000       

01.07-2 FQ21Z001 U Paperera model canadà grande de la casa fàbregas, de 420 cm de costat i 
una alçada total de 89 cm, fabricada amb estructura metàl·lica i acabats 
exteriors amb llistons de fusta tropical. Aquest element es situa en les 
zones de recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans, en 
els llocs on s’ubiquen també les taules de pic-nic. Inclou subministrament, 
col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó. Tot inclòs 
completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mirador Cal Roca 1    1,000       
  Mirador Cementiri 1    1,000       
  Mirador Anoia 1    1,000       
                                
            Total U d'Amidament : 3,000       

01.07-3 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, 
formada per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a 
l’autoclau (categoria iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre 
pilars és de 2 metres, i la distància entre travessers, de 45 cm. El sistema 
d’ancoratge al terreny serà mitjançant platines d’acer. Els elements de 
fixació són d’acer inoxidable. Totalment instal·lat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mirador Cal Roca  16,000   16,000       
  Mirador Cementiri  30,000   30,000       
                              
           Total M d'Amidament : 46,000       

01.07-4 FQ11Z001 U Taula de pícnic amb bancs model mb006, de la casa happy ludic, o similar, 
de 180 cm x 76,5 cm fabricat en fusta de pi de classe iv, tractada a 
l’autoclau per a exteriors, i cargols d’acer inoxidable. Aquest element es 
situa en les zones de recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis 
urbans.  Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels 
daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. 
Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mirador del 

Cementiri 
2    2,000       

                              
           Total U d'Amidament : 2,000       

01.07-5 FQPBZ001 U Mòdul per a aparcament de bicicletes model pedraforca 3000 de disseny 
barraca o similar, de 3 metres de longitud i pilars de fusta tractada ø80, ici 
amb capacitat per aparcar 5 bicicletes.  Col·locat foradant el paviment amb 
broca i rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament 
acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mirador Cal Roca 1    1,000       
  Mirador Cementiri 1    1,000       
  Mirador Anoia 1    1,000       
                              
           Total U d'Amidament : 3,000       

01.07-6 G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
130  0,400 0,400 20,800       

                              
           Total M3 d'Amidament : 20,800       

01.07-7 K6A14436b M Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i 
part proporcional de pals per a punts singulars 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
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  T2c            
  Pk5+266 a 

Pk5+656 
 390,000   390,000       

                                
            Total M d'Amidament : 390,000       

01.07-8 FQ42Z001b UT Pilona de fusta de pi tractada amb sals cúpriques,  de 900 mm d'alçària i 
secció circular d120,  amb base d'anclatge amb rodó inferiro per anar 
encastades a terreny uns 25cm. Inclou morter i material de 
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Mirador Cal Roca 15    15,000       
  Mirador Cementiri 15    15,000       
  Mirador Anoia 15    15,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 45,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Runa  10,082   10,082       
     3,840   3,840       
  Residus vegetals  69,506   69,506       
                                
            Total M3 d'Amidament : 83,428       

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Balanç  481,380   481,380       
                                
            Total M3 d'Amidament : 481,380       

01.08-3 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     0,075   0,075       
                                
            Total M3 d'Amidament : 0,075       

01.08-4 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     27,802   27,802       
                              
           Total M3 d'Amidament : 27,802       

01.08-5 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     7,005   7,005       
                              
           Total M3 d'Amidament : 7,005       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i 
ruptura a compressió. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Fomigó  3,000   3,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 3,000       

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la 
pròpia obra 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       
 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Entrada 1    1,000       
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            Total Ut d'Amidament : 1,000       
01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m 

(14,00 m²).       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
     4,000   4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 
300x315cm, formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm 
d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el disseny i la situació 
determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Formació 4    4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       

                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-12 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-13 YID010b UT Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-14 YIO010 UT Casc protector auditiu.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-15 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
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            Total Ut d'Amidament : 4,000       
01.10-16 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.       

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-17 YIU020 UT Vestit impermeable de treball, de pvc.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-18 YIU060 UT Faixa de protecció lumbar.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    1    1,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 1,000       

01.10-19 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.       
  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-20 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i 
desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    20    20,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 20,000       

01.10-21 1SLSxx0010 UT Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça 
d'ancoratge, amb cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    4    4,000       
                                
            Total Ut d'Amidament : 4,000       

01.10-22 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport 
de tres peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-23 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb 
suport metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-24 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-25 1SLSxx0090 UT Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per 
regulació de la circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    2    2,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 2,000       

01.10-26 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb 
subjeccions laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
l'estudi de seguretat 

      

  Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
    15    15,000       
                              
           Total Ut d'Amidament : 15,000       
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2. Quadre de preus número 1 
 
               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 F2111044B M3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, 
inclou enderroc de fonaments, solera i mitgeres, separació, transport ni gestió de 
residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor. Inclou càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a 
planta de tractament o dipòsit i cànon d'abocament, amb camió per a transport de 
7 t, situat a menys de 20km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 14,72 € catorze amb setanta-dos 
Euros 

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.     

            TOTAL EUROS PER M 3,81 € tres amb vuitanta-u Euros 

01.01-3 G2194AE5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 11,70 € onze amb setanta Euros 

01.01-4 F23194JG5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de 
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió 

    

            TOTAL EUROS PER M2 16,90 € setze amb noranta Euros 

01.01-5 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 0,47 € zero amb quaranta-set 
Euros 

01.01-6 G2194XA1 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, dequalsevol gruix i amplada i 
càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M2 7,51 € Set amb cinquanta-un-u 
Euros 

01.01-7 G21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M 17,33 € disset amb trenta-tres 
Euros 

01.01-8 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja i 
retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

            TOTAL EUROS PER M3 195,78 € cent  noranta-cinc amb 
setanta-vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 2,13 € dos amb tretze Euros 

01.02-2 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la compressió 
mitja (25 a 50 mpa).     

            TOTAL EUROS PER M3 11,58 € onze amb cinquanta-vuit 
Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.02-3 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.     

          TOTAL EUROS PER M3 3,76 € tres amb setanta-sis Euros 

01.02-4 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de característiques a 
determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament 
acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 1,30 € u amb trenta Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 

    

          TOTAL EUROS PER M3 9,70 € nou amb setanta Euros 

01.03-2 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

          TOTAL EUROS PER M2 12,50 € dotze amb cinquanta Euros 

01.03-3 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb 
mitjans mecànics     

          TOTAL EUROS PER M2 2,26 € dos amb vint-i-sis Euros 

01.03-4 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de terra 
estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-305 > 6 
n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r 
une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una barreja en 
pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats 
previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la 
compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 15,32 € quinze amb trenta-dos 
Euros 

01.03-5 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland     

          TOTAL EUROS PER M2 35,79 € trenta-cinc amb setanta-nou 
Euros 

01.03-6 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i 
mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER M2 33,88 € trenta-tres amb vuitanta-
vuit Euros 
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.03-7 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 89,96 € vuitanta-nou amb noranta-
sis Euros 

01.03-8 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 20x20 ø6. 
Encofrat lateral. Juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra, tenyit amb 
sulfit de ferro, 

    

            TOTAL EUROS PER M3 122,28 € cent  vint-i-dos amb vint-i-
vuit Euros 

01.03-9 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s ferrallades a 
peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

            TOTAL EUROS PER KG 1,61 € u amb seixanta-u Euros 

01.03-10 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de fusta de 
pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica de 
projecte 

    

            TOTAL EUROS PER M² 21,52 € vint-i-u amb cinquanta-dos 
Euros 

01.03-11 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de projecte     

            TOTAL EUROS PER M³ 5,56 € cinc amb cinquanta-sis 
Euros 

01.03-12 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de gruix, i 
un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació 
gràfica de projecte 

    

            TOTAL EUROS PER M³ 28,34 € vint-i-vuit amb trenta-quatre 
Euros 

01.03-13 F450Z001b M2 Millora de paviment existent, a justificar, mitjançant repàs del paviment i frontals 
amb repicat i reomplert mínim de 7cm de gruix amb ha-35/b/20/iiic+qb fabricat en 
central o morter de reparació especial col·locat i ferrallat. En els entorns d'asfalt, 
tractament d'asfalt en fred compacatat i anivellat.inclou les feines de tall en forma 
regulars, repicat, encofrat recollida i transport de runes a abocador 

    

            TOTAL EUROS PER M2 6,17 € sis amb disset Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0D TREBALLS PREVIS 

01.05.0D-
1 

G22D3011B M2 Esbrossada selectiva i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, 
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a 
abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en 
obra. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 0,36 € zero amb trenta-sis Euros 

01.05.0D-
2 

GR118242B M2 Esbrossada de canya americana (arundo donax) en zones planes i amb pendent, 
càrrega sobre camió i transport de les restes a centre autoritzat; eliminació dels 
rizomes de la canya amb mitjans mecànics fins a 0,5 m de fondària com a mínim, 
inclòs càrrega sobre camió i transport fins a zona de trituració; estesa i triturat 
(dimensió màxima del residu igual o inferior a 1 cm); incorporació al terreny amb 
tractor trituradora de pedres d'arrels i rizomes. Inclou el repàs posterior en cas de 
rebrot. 

    

            TOTAL EUROS PER M2 5,00 € cinc Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.05.0D-
3 

GR130010 U Tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal comprès entre 20 
i 35 cm, amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 %     

          TOTAL EUROS PER U 1,36 € u amb trenta-sis Euros 

01.05.0D-
4 

G2R00001 M3 Retirada de residus vegetals generats procedents dels treballs de tallada de peus 
sobrants així com, la retirada de restes de vegetació seca i morta existent en 
l'àmbit d'actuació acumulades en el marge del riu, inclosa la càrrega i transport a 
abocador autoritzat i el cànon d'abocament i manteniment d'abocador. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 25,83 € vint-i-cinc amb vuitanta-tres 
Euros 

01.05.0D-
5 

FR226545 M2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor 
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) i equip subsolador amb 3 braços 
i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 % 

    

          TOTAL EUROS PER M2 0,16 € zero amb setze Euros 

01.05.0D-
6 

FR2BZ001 M2 Passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny amb mitjans mecànics. 
    

          TOTAL EUROS PER M2 0,17 € zero amb disset Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0E SUBMINISTRE I PLANTACIÓ 

01.05.0E-
1 

FR434427B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp, ulmus sp.de 
perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat 
mínima 23,1 cm segons fórmules ntj 

    

          TOTAL EUROS PER U 32,94 € trenta-dos amb noranta-
quatre Euros 

01.05.0E-
2 

FR451634BB U Subministrament d'arbre caducifoli tipus acer monspessulanum, celtis australis, 
ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.     

          TOTAL EUROS PER U 16,83 € setze amb vuitanta-tres 
Euros 

01.05.0E-
3 

FR451634B U Subministrament d'arbre perennifoli tipus quercus sp, de 100-150 cm d'altura, 
ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.     

          TOTAL EUROS PER U 16,83 € setze amb vuitanta-tres 
Euros 

01.05.0E-
4 

FR4344F1B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp., salix alba, ulmus 
sp., acer sp. De 2 sabes (ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) presentat af mín. 300 
Cc. 

    

          TOTAL EUROS PER U 5,94 € cinc amb noranta-quatre 
Euros 

01.05.0E-
5 

FR4BVDF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus crataegus sp., cornus sp, rosa 
sp, rubus sp, sambucus sp., vitex sp., clematis sp. De 2 sabes, en af mínim 300 cc     

          TOTAL EUROS PER U 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.05.0E-
6 

FR4H34F1B U Subministrament d'espècie arbustiva d'alzinar tipus cistus sp., prunus sp., punica 
sp. Rosmarinus sp., spartium sp., de 2 sabes, en af mínim 300 cc, en clot de 
plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

    

          TOTAL EUROS PER U 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 
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               Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.05.0E-
7 

FR455BF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus salix sp. Tamarix sp. I scirpus 
sp. D'1 saba, en af mínim 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses 
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i 
forestal, 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 

    

            TOTAL EUROS PER U 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.05.0E-
8 

FRIRE228B UT Subministre i plantació d'estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, 
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de reproducció vegetativa, de 2 a 
5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària 

    

            TOTAL EUROS PER UT 0,82 € zero amb vuitanta-dos 
Euros 

01.05.0E-
9 

FR6B2252B U Plantació de planta petita en alveol forestal, inclou l'excavació de clot de plantació 
de 0,10 x 0,10 x 0,10 m, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de 
base i forestal, 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. 

    

            TOTAL EUROS PER U 0,53 € zero amb cinquanta-tres 
Euros 

01.05.0E-
10 

FR66244BB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,45 x 0,45 x 0,3 m, formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i forestal, 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 

    

            TOTAL EUROS PER U 6,74 € sis amb setanta-quatre 
Euros 

01.05.0E-
11 

FR66244BBB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 45 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,60 x 0,60 x 0,40 m, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

    

            TOTAL EUROS PER U 27,92 € vint-i-set amb noranta-dos 
Euros 

01.05.0E-
12 

FBRZ0202 UT Subministre i instal·lació de tutor de fusta de pi tractada en autoclau, de secció 
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària     

            TOTAL EUROS PER UT 2,42 € dos amb quaranta-dos 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0F BIOENGINYERIA 

01.05.0F-
1 

FRI2U051 M Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton 
amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el 
terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques 
vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de 
l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 25 cm, lligats amb filferro 
galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les 
feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i 
posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la 
rasa 

    

            TOTAL EUROS PER M 27,89 € vint-i-set amb vuitanta-nou 
Euros 

01.05.0F-
2 

GRI34784 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada 
en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària 
de talús superior a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'u, de 10 
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part 
proporcional de rasa superior de fixació 

    

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

          TOTAL EUROS PER M2 8,00 € vuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-
1 

GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

          TOTAL EUROS PER M2 1,11 € u amb onze Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-
1 

GRH11331B M2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys 
i retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec     

          TOTAL EUROS PER M2 0,15 € zero amb quinze Euros 

01.05.0H-
2 

GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc 
d'ús 

    

          TOTAL EUROS PER M3 22,74 € vint-i-dos amb setanta-
quatre Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació 
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual 

    

          TOTAL EUROS PER M2 7,02 € set amb dos Euros 

01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària i 
5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 

    

          TOTAL EUROS PER M 0,46 € zero amb quaranta-sis 
Euros 

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 o carril bici amb pintura doble component, rugós, color 
teula i reflectant.     

          TOTAL EUROS PER M2 7,02 € set amb dos Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FQ113350B U Banc model tramet de la casa escofet, o similar, construït amb 5 taulons de fusta 
de pi tractada per a exteriors, i suports de perfil metàl·lic zincat.     

          TOTAL EUROS PER U 2.681,21 € dos mil sis-cents vuitanta-u 
amb vint-i-u Euros 

01.07-2 FQ21Z001 U Paperera model canadà grande de la casa fàbregas, de 420 cm de costat i una 
alçada total de 89 cm, fabricada amb estructura metàl·lica i acabats exteriors amb 
llistons de fusta tropical. Aquest element es situa en les zones de recuperació de 
l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans, en els llocs on s’ubiquen també les 
taules de pic-nic. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb 
dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. 

    

          TOTAL EUROS PER U 164,79 € cent  seixanta-quatre amb 
setanta-nou Euros 
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01.07-3 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, formada 
per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria 
iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la 
distància entre travessers, de 45 cm. El sistema d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els elements de fixació són d’acer inoxidable. 
Totalment instal·lat. 

    

            TOTAL EUROS PER M 25,30 € vint-i-cinc amb trenta Euros 

01.07-4 FQ11Z001 U Taula de pícnic amb bancs model mb006, de la casa happy ludic, o similar, de 180 
cm x 76,5 cm fabricat en fusta de pi de classe iv, tractada a l’autoclau per a 
exteriors, i cargols d’acer inoxidable. Aquest element es situa en les zones de 
recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans.  Inclou 
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge 
als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. 

    

            TOTAL EUROS PER U 244,60 € dos-cents quaranta-quatre 
amb seixanta Euros 

01.07-5 FQPBZ001 U Mòdul per a aparcament de bicicletes model pedraforca 3000 de disseny barraca 
o similar, de 3 metres de longitud i pilars de fusta tractada ø80, ici amb capacitat 
per aparcar 5 bicicletes.  Col·locat foradant el paviment amb broca i rebliment amb 
morter sense retracció. Tot inclòs i completament acabat. 

    

            TOTAL EUROS PER U 124,76 € cent  vint-i-quatre amb 
setanta-sis Euros 

01.07-6 G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € tretze amb vint-i-dos Euros 

01.07-7 K6A14436b M Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part 
proporcional de pals per a punts singulars 

    

            TOTAL EUROS PER M 53,07 € cinquanta-tres amb set 
Euros 

01.07-8 FQ42Z001b UT Pilona de fusta de pi tractada amb sals cúpriques,  de 900 mm d'alçària i secció 
circular d120,  amb base d'anclatge amb rodó inferiro per anar encastades a 
terreny uns 25cm. Inclou morter i material de  subministrament i col·locació. Tot 
inclòs completament acabat. 

    

            TOTAL EUROS PER UT 81,77 € vuitanta-u amb setanta-set 
Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, 
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 7,73 € set amb setanta-tres Euros 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 15 i fins a 20 km 

    

            TOTAL EUROS PER M3 1,50 € u amb cinquanta Euros 

01.08-4 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic 
no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

            TOTAL EUROS PER M3 6,12 € sis amb dotze Euros 

             Quadre de Preus nº1 

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

01.08-5 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,93 € sis amb noranta-tres Euros 

01.08-6 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i 
cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

          TOTAL EUROS PER M3 6,18 € sis amb divuit Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 62,41 € seixanta-dos amb quaranta-
u Euros 

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     

          TOTAL EUROS PER UT 130,90 € cent  trenta amb noranta 
Euros 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia obra 

    

          TOTAL EUROS PER UT 24,77 € vint-i-quatre amb setanta-
set Euros 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
          TOTAL EUROS PER UT 22,11 € vint-i-dos amb onze Euros 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

          TOTAL EUROS PER UT 67,00 € seixanta-set Euros 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

          TOTAL EUROS PER UT 207,78 € dos-cents set amb setanta-
vuit Euros 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
          TOTAL EUROS PER UT 17,26 € disset amb vint-i-sis Euros 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
          TOTAL EUROS PER UT 21,70 € vint-i-u amb setanta Euros 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

          TOTAL EUROS PER UT 25,27 € vint-i-cinc amb vint-i-set 
Euros 
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01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,69 € zero amb seixanta-nou 
Euros 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.     
            TOTAL EUROS PER UT 2,60 € dos amb seixanta Euros 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € zero amb seixanta-tres 
Euros 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € vint amb cinquanta-u Euros 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.     

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € tres amb noranta-quatre 
Euros 

01.10-12 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.     

            TOTAL EUROS PER UT 3,49 € tres amb quaranta-nou 
Euros 

01.10-13 YID010b UT Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.     

            TOTAL EUROS PER UT 10,62 € deu amb seixanta-dos 
Euros 

01.10-14 YIO010 UT Casc protector auditiu.     
            TOTAL EUROS PER UT 6,73 € sis amb setanta-tres Euros 

01.10-15 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.     

            TOTAL EUROS PER UT 0,83 € zero amb vuitanta-tres 
Euros 

01.10-16 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.     
            TOTAL EUROS PER UT 20,92 € vint amb noranta-dos Euros 

01.10-17 YIU020 UT Vestit impermeable de treball, de pvc.     
            TOTAL EUROS PER UT 7,51 € set amb cinquanta-u Euros 

01.10-18 YIU060 UT Faixa de protecció lumbar.     
            TOTAL EUROS PER UT 12,81 € dotze amb vuitanta-u Euros 

01.10-19 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.     
            TOTAL EUROS PER UT 0,97 € zero amb noranta-set Euros 

01.10-20 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

            TOTAL EUROS PER UT 17,10 € disset amb deu Euros 
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01.10-21 1SLSxx0010 UT Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça d'ancoratge, amb 
cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 38,83 € trenta-vuit amb vuitanta-
tres Euros 

01.10-22 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 62,35 € seixanta-dos amb trenta-
cinc Euros 

01.10-23 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 65,26 € seixanta-cinc amb vint-i-sis 
Euros 

01.10-24 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer 
galvanitzat, 80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 66,29 € seixanta-sis amb vint-i-nou 
Euros 

01.10-25 1SLSxx0090 UT Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per regulació de la 
circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 27,17 € vint-i-set amb disset Euros 

01.10-26 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

          TOTAL EUROS PER UT 81,97 € vuitanta-u amb noranta-set 
Euros 
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3. Quadre de preus número 2 
                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 F2111044B m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, 
inclou enderroc de fonaments, solera i mitgeres, separació, transport ni gestió de 
residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre 
camió o contenidor. Inclou càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus a 
planta de tractament o dipòsit i cànon d'abocament, amb camió per a transport de 
7 t, situat a menys de 20km 

    

                Mà d'obra 4,17 € 

                Maquinària 10,05 € 

                Mitjans auxiliars 0,21 € 

                2 % Costos indirectes 0,29 € 

            TOTAL EUROS PER M3 14,72 € 

01.01-2 G219GBC0B m Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts 
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.     

                Mà d'obra 2,64 € 

                Maquinària 1,06 € 

                Mitjans auxiliars 0,04 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M 3,81 € 

01.01-3 G2194AE5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió     

                Maquinària 11,47 € 

                2 % Costos indirectes 0,23 € 

            TOTAL EUROS PER M2 11,70 € 

01.01-4 F23194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix 
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
sobre camió 

    

                Mà d'obra 12,84 € 

                Maquinària 3,73 € 

                2 % Costos indirectes 0,33 € 

            TOTAL EUROS PER M2 16,90 € 

01.01-5 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió     
                Mà d'obra 0,11 € 

                Maquinària 0,35 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,47 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.01-6 G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de qualsevol gruix i amplada i 
càrrega sobre camió     

               Mà d'obra 4,04 € 

               Maquinària 3,10 € 

               Mitjans auxiliars 0,12 € 

               2 % Costos indirectes 0,25 € 

           TOTAL EUROS PER M2 7,51 € 

01.01-7 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió     
               Mà d'obra 14,31 € 

               Maquinària 2,47 € 

               Mitjans auxiliars 0,21 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER M 17,33 € 

01.01-8 E21394JG5 m3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja i 
retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

               Mà d'obra 10,70 € 

               Maquinària 181,24 € 

               2 % Costos indirectes 3,84 € 

           TOTAL EUROS PER M3 195,78 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió     

               Mà d'obra 0,20 € 

               Maquinària 1,89 € 

               2 % Costos indirectes 0,04 € 

           TOTAL EUROS PER M3 2,13 € 

01.02-2 F2214826 m3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la compressió 
mitja (25 a 50 mpa).     

               Mà d'obra 1,02 € 

               Maquinària 10,18 € 

               Mitjans auxiliars 0,15 € 

               2 % Costos indirectes 0,23 € 

           TOTAL EUROS PER M3 11,58 € 

01.02-3 G2261111B m3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.     

               Maquinària 3,61 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Materials 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER M3 3,76 € 

01.02-4 F226Z001 m3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de característiques a 
determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament 
acabat. 

    

                Mà d'obra 0,12 € 

                Maquinària 1,07 € 

                Materials 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER M3 1,30 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F2A1Z100 m3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, terra 
seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb 
compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació, inclou subministre 

    

                Materials 9,51 € 

                2 % Costos indirectes 0,19 € 

            TOTAL EUROS PER M3 9,70 € 

01.03-2 F921R01FB m2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de granulats 
reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i compactat al 95% 
pm amb estesa i piconatge del material- 

    

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 8,25 € 

                Materials 2,96 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,25 € 

            TOTAL EUROS PER M2 12,50 € 

01.03-3 F22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb 
mitjans mecànics     

                Maquinària 2,22 € 

                2 % Costos indirectes 0,04 € 

            TOTAL EUROS PER M2 2,26 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.03-4 F91AZ001 m2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de terra 
estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-305 > 6 
n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 42,5r 
une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una barreja en 
pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 
30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb resultats 
previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a la 
compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

    

               Mà d'obra 1,88 € 

               Maquinària 7,01 € 

               Materials 6,11 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,30 € 

           TOTAL EUROS PER M2 15,32 € 

01.03-5 G9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland     

               Mà d'obra 22,76 € 

               Maquinària 0,04 € 

               Materials 11,96 € 

               Mitjans auxiliars 0,34 € 

               2 % Costos indirectes 0,70 € 

           TOTAL EUROS PER M2 35,79 € 

01.03-6 GD571510B m2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans manuals i 
mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

    

               Mà d'obra 6,95 € 

               Maquinària 3,88 € 

               Materials 22,29 € 

               Mitjans auxiliars 0,10 € 

               2 % Costos indirectes 0,66 € 

           TOTAL EUROS PER M2 33,88 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.03-7 F9365F11B m3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

    

                Mà d'obra 12,89 € 

                Maquinària 0,66 € 

                Materials 74,46 € 

                Mitjans auxiliars 0,19 € 

                2 % Costos indirectes 1,76 € 

            TOTAL EUROS PER M3 89,96 € 

01.03-8 F9365H11B m3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 20x20 ø6. 
Encofrat lateral. Juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de serra, tenyit amb 
sulfit de ferro, 

    

                Mà d'obra 12,89 € 

                Maquinària 0,96 € 

                Materials 105,84 € 

                Mitjans auxiliars 0,19 € 

                2 % Costos indirectes 2,40 € 

            TOTAL EUROS PER M3 122,28 € 

01.03-9 1ESFLAB030 kg D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s ferrallades a 
peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte 

    

                Mà d'obra 0,72 € 

                Materials 0,86 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER KG 1,61 € 

01.03-10 1ESFLE0010 m² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de fusta de 
pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica de 
projecte 

    

                Mà d'obra 18,97 € 

                Materials 2,13 € 

                2 % Costos indirectes 0,42 € 

            TOTAL EUROS PER M² 21,52 € 

01.03-11 1REPaaa070 m³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de projecte     

                Maquinària 5,45 € 

                2 % Costos indirectes 0,11 € 

            TOTAL EUROS PER M³ 5,56 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.03-12 4ATSxx0020 m³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de gruix, i 
un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació 
gràfica de projecte 

    

               Maquinària 8,87 € 

               Materials 18,91 € 

               2 % Costos indirectes 0,56 € 

           TOTAL EUROS PER M³ 28,34 € 

01.03-13 F450Z001b m2 Millora de paviment existent, a justificar, mitjançant repàs del paviment i frontals 
amb repicat i reomplert mínim de 7cm de gruix amb ha-35/b/20/iiic+qb fabricat en 
central o morter de reparació especial col·locat i ferrallat. En els entorns d'asfalt, 
tractament d'asfalt en fred compacatat i anivellat.inclou les feines de tall en forma 
regulars, repicat, encofrat recollida i transport de runes a abocador 

    

               Mà d'obra 2,25 € 

               Maquinària 2,02 € 

               Materials 1,78 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M2 6,17 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0D TREBALLS PREVIS 

01.05.0D-1 G22D3011B m2 Esbrossada selectiva i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en 
tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a 
abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en 
obra. 

    

               Mà d'obra 0,26 € 

               Maquinària 0,09 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,36 € 

01.05.0D-2 GR118242B m2 Esbrossada de canya americana (arundo donax) en zones planes i amb pendent, 
càrrega sobre camió i transport de les restes a centre autoritzat; eliminació dels 
rizomes de la canya amb mitjans mecànics fins a 0,5 m de fondària com a mínim, 
inclòs càrrega sobre camió i transport fins a zona de trituració; estesa i triturat 
(dimensió màxima del residu igual o inferior a 1 cm); incorporació al terreny amb 
tractor trituradora de pedres d'arrels i rizomes. Inclou el repàs posterior en cas de 
rebrot. 

    

               Mà d'obra 1,75 € 

               Maquinària 3,12 € 

               Mitjans auxiliars 0,03 € 

               2 % Costos indirectes 0,10 € 

           TOTAL EUROS PER M2 5,00 € 

01.05.0D-3 GR130010 u Tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal comprès entre 20 i 
35 cm, amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 %     
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Mà d'obra 1,15 € 

                Maquinària 0,16 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,03 € 

            TOTAL EUROS PER U 1,36 € 

01.05.0D-4 G2R00001 m3 Retirada de residus vegetals generats procedents dels treballs de tallada de peus 
sobrants així com, la retirada de restes de vegetació seca i morta existent en 
l'àmbit d'actuació acumulades en el marge del riu, inclosa la càrrega i transport a 
abocador autoritzat i el cànon d'abocament i manteniment d'abocador. 

    

                Maquinària 2,82 € 

                Materials 22,50 € 

                2 % Costos indirectes 0,51 € 

            TOTAL EUROS PER M3 25,83 € 

01.05.0D-5 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor 
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) i equip subsolador amb 3 braços i 
una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 % 

    

                Maquinària 0,16 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,16 € 

01.05.0D-6 FR2BZ001 m2 Passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny amb mitjans mecànics.     
                Maquinària 0,17 € 

            TOTAL EUROS PER M2 0,17 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0E SUBMINISTRE I PLANTACIÓ 

01.05.0E-1 FR434427B u Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp, ulmus sp.de 
perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat 
mínima 23,1 cm segons fórmules ntj 

    

                Materials 32,29 € 

                2 % Costos indirectes 0,65 € 

            TOTAL EUROS PER U 32,94 € 

01.05.0E-2 FR451634BB u Subministrament d'arbre caducifoli tipus acer monspessulanum, celtis australis, 
ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.     

                Materials 16,50 € 

                2 % Costos indirectes 0,33 € 

            TOTAL EUROS PER U 16,83 € 

01.05.0E-3 FR451634B u Subministrament d'arbre perennifoli tipus quercus sp, de 100-150 cm d'altura, 
ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.     

                Materials 16,50 € 

                2 % Costos indirectes 0,33 € 

            TOTAL EUROS PER U 16,83 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.05.0E-4 FR4344F1B u Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp., salix alba, ulmus 
sp., acer sp. De 2 sabes (ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) presentat af mín. 300 
Cc. 

    

               Materials 5,82 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER U 5,94 € 

01.05.0E-5 FR4BVDF1B u Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus crataegus sp., cornus sp, rosa 
sp, rubus sp, sambucus sp., vitex sp., clematis sp. De 2 sabes, en af mínim 300 cc     

               Materials 0,68 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER U 0,69 € 

01.05.0E-6 FR4H34F1B u Subministrament d'espècie arbustiva d'alzinar tipus cistus sp., prunus sp., punica 
sp. Rosmarinus sp., spartium sp., de 2 sabes, en af mínim 300 cc, en clot de 
plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

    

               Materials 0,68 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER U 0,69 € 

01.05.0E-7 FR455BF1B u Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus salix sp. Tamarix sp. I scirpus 
sp. D'1 saba, en af mínim 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses 
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i 
forestal, 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 

    

               Materials 0,68 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER U 0,69 € 

01.05.0E-8 FRIRE228B ut Subministre i plantació d'estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, 
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de reproducció vegetativa, de 2 a 
5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària 

    

               Materials 0,80 € 

               2 % Costos indirectes 0,02 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,82 € 

01.05.0E-9 FR6B2252B u Plantació de planta petita en alveol forestal, inclou l'excavació de clot de plantació 
de 0,10 x 0,10 x 0,10 m, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de 
base i forestal, 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. 

    

               Mà d'obra 0,41 € 

               Maquinària 0,09 € 

               Materials 0,01 € 
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                Mitjans auxiliars 0,01 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER U 0,53 € 

01.05.0E-10 FR66244BB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,45 x 0,45 x 0,3 m, formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i forestal, 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 

    

                Mà d'obra 6,16 € 

                Materials 0,36 € 

                Mitjans auxiliars 0,09 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER U 6,74 € 

01.05.0E-11 FR66244BBB u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 45 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,60 x 0,60 x 0,40 m, formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i forestal, 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 

    

                Mà d'obra 24,82 € 

                Materials 2,18 € 

                Mitjans auxiliars 0,37 € 

                2 % Costos indirectes 0,55 € 

            TOTAL EUROS PER U 27,92 € 

01.05.0E-12 FBRZ0202 ut Subministre i instal·lació de tutor de fusta de pi tractada en autoclau, de secció 
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària     

                Materials 2,37 € 

                2 % Costos indirectes 0,05 € 

            TOTAL EUROS PER UT 2,42 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0F BIOENGINYERIA 

01.05.0F-1 FRI2U051 m Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton 
amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el 
terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques 
vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de 
l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 25 cm, lligats amb filferro 
galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines 
a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat 
amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa 

    

                Mà d'obra 17,76 € 

                Maquinària 8,71 € 

                Materials 0,60 € 

                Mitjans auxiliars 0,27 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 0,55 € 

           TOTAL EUROS PER M 27,89 € 

01.05.0F-2 GRI34784 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada 
en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària de 
talús superior a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'u, de 10 mm 
de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional 
de rasa superior de fixació 

    

               Mà d'obra 4,73 € 

               Materials 3,04 € 

               Mitjans auxiliars 0,07 € 

               2 % Costos indirectes 0,16 € 

           TOTAL EUROS PER M2 8,00 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 

01.05.0G-1 GR721AK0B m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, 
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

    

               Mà d'obra 0,06 € 

               Maquinària 0,09 € 

               Materials 0,94 € 

               2 % Costos indirectes 0,02 € 

           TOTAL EUROS PER M2 1,11 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05.0H MANTENIMENT 

01.05.0H-1 GRH11331B m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys 
i retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec     

               Mà d'obra 0,10 € 

               Maquinària 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER M2 0,15 € 

01.05.0H-2 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió 
cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc 
d'ús 

    

               Mà d'obra 11,17 € 

               Maquinària 9,49 € 

               Materials 1,63 € 

               2 % Costos indirectes 0,45 € 

           TOTAL EUROS PER M3 22,74 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.06-1 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant 
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació en fred de dos 
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina 
d'accionament manual 

    

                Mà d'obra 1,94 € 

                Maquinària 1,12 € 

                Materials 3,79 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,14 € 

            TOTAL EUROS PER M2 7,02 € 

01.06-2 FBA11514 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària i 
5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes 
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 

    

                Mà d'obra 0,25 € 

                Maquinària 0,14 € 

                Materials 0,06 € 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER M 0,46 € 

01.06-3 FBA31517B m2 Pintat de carril zona 30 o carril bici amb pintura doble component, rugós, color 
teula i reflectant.     

                Mà d'obra 1,94 € 

                Maquinària 1,12 € 

                Materials 3,79 € 

                Mitjans auxiliars 0,03 € 

                2 % Costos indirectes 0,14 € 

            TOTAL EUROS PER M2 7,02 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FQ113350B u Banc model tramet de la casa escofet, o similar, construït amb 5 taulons de fusta 
de pi tractada per a exteriors, i suports de perfil metàl·lic zincat.     

                Mà d'obra 22,89 € 

                Maquinària 21,52 € 

                Materials 2.520,63 € 

                Mitjans auxiliars 63,60 € 

                2 % Costos indirectes 52,57 € 

            TOTAL EUROS PER U 2.681,21 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.07-2 FQ21Z001 u Paperera model canadà grande de la casa fàbregas, de 420 cm de costat i una 
alçada total de 89 cm, fabricada amb estructura metàl·lica i acabats exteriors amb 
llistons de fusta tropical. Aquest element es situa en les zones de recuperació de 
l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans, en els llocs on s’ubiquen també les 
taules de pic-nic. Inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb 
dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. 

    

               Mà d'obra 16,55 € 

               Maquinària 1,24 € 

               Materials 143,60 € 

               Mitjans auxiliars 0,17 € 

               2 % Costos indirectes 3,23 € 

           TOTAL EUROS PER U 164,79 € 

01.07-3 FB11Z001 m Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, formada 
per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a l’autoclau (categoria 
iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre pilars és de 2 metres, i la 
distància entre travessers, de 45 cm. El sistema d’ancoratge al terreny serà 
mitjançant platines d’acer. Els elements de fixació són d’acer inoxidable. Totalment 
instal·lat. 

    

               Mà d'obra 1,58 € 

               Maquinària 0,12 € 

               Materials 23,08 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,50 € 

           TOTAL EUROS PER M 25,30 € 

01.07-4 FQ11Z001 u Taula de pícnic amb bancs model mb006, de la casa happy ludic, o similar, de 180 
cm x 76,5 cm fabricat en fusta de pi de classe iv, tractada a l’autoclau per a 
exteriors, i cargols d’acer inoxidable. Aquest element es situa en les zones de 
recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans.  Inclou 
subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge 
als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. 

    

               Mà d'obra 51,16 € 

               Maquinària 5,81 € 

               Materials 182,32 € 

               Mitjans auxiliars 0,51 € 

               2 % Costos indirectes 4,80 € 

           TOTAL EUROS PER U 244,60 € 

01.07-5 FQPBZ001 u Mòdul per a aparcament de bicicletes model pedraforca 3000 de disseny barraca o 
similar, de 3 metres de longitud i pilars de fusta tractada ø80, ici amb capacitat per 
aparcar 5 bicicletes.  Col·locat foradant el paviment amb broca i rebliment amb 
morter sense retracció. Tot inclòs i completament acabat. 

    

               Mà d'obra 22,48 € 

               Maquinària 4,20 € 
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Materials 95,41 € 

                Mitjans auxiliars 0,22 € 

                2 % Costos indirectes 2,45 € 

            TOTAL EUROS PER U 124,76 € 

01.07-6 G2223Q31 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m 
d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió     

                Mà d'obra 1,02 € 

                Maquinària 11,92 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,26 € 

            TOTAL EUROS PER M3 13,22 € 

01.07-7 K6A14436b m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part 
proporcional de pals per a punts singulars 

    

                Mà d'obra 17,71 € 

                Resta d'obra 34,05 € 

                Mitjans auxiliars 0,27 € 

                2 % Costos indirectes 1,04 € 

            TOTAL EUROS PER M 53,07 € 

01.07-8 FQ42Z001b ut Pilona de fusta de pi tractada amb sals cúpriques,  de 900 mm d'alçària i secció 
circular d120,  amb base d'anclatge amb rodó inferiro per anar encastades a 
terreny uns 25cm. Inclou morter i material de  subministrament i col·locació. Tot 
inclòs completament acabat. 

    

                Mà d'obra 22,48 € 

                Maquinària 2,74 € 

                Materials 54,73 € 

                Mitjans auxiliars 0,22 € 

                2 % Costos indirectes 1,60 € 

            TOTAL EUROS PER UT 81,77 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

    

                Maquinària 7,58 € 

                2 % Costos indirectes 0,15 € 

            TOTAL EUROS PER M3 7,73 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.08-2 F2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 15 i fins a 20 km 

    

               Maquinària 1,47 € 

               2 % Costos indirectes 0,03 € 

           TOTAL EUROS PER M3 1,50 € 

01.08-4 F2RAZ002 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, 
a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del 
procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

               Mà d'obra 0,86 € 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,07 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,12 € 

01.08-5 F2RAZ003 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, 
a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació acreditativa del 
procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

               Mà d'obra 1,64 € 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,07 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,14 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,93 € 

01.08-6 F2RAZ004 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició 
controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no 
especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

    

               Mà d'obra 0,92 € 

               Maquinària 5,06 € 

               Materials 0,07 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,12 € 

           TOTAL EUROS PER M3 6,18 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a compressió. 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                Materials 59,99 € 

                Mitjans auxiliars 1,20 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,41 € 

01.09-2 XTR010PC16 Ut Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"     
                Materials 125,81 € 

                Mitjans auxiliars 2,52 € 

                2 % Costos indirectes 2,57 € 

            TOTAL EUROS PER UT 130,90 € 

01.09-3 XRQ010D2 Ut Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de paviments, 
perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la pròpia obra 

    

                Materials 23,80 € 

                Mitjans auxiliars 0,48 € 

                2 % Costos indirectes 0,49 € 

            TOTAL EUROS PER UT 24,77 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb suport.     
                Mà d'obra 1,93 € 

                Materials 19,32 € 

                Mitjans auxiliars 0,43 € 

                2 % Costos indirectes 0,43 € 

            TOTAL EUROS PER UT 22,11 € 

01.10-2 YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²).     

                Materials 64,40 € 

                Mitjans auxiliars 1,29 € 

                2 % Costos indirectes 1,31 € 

            TOTAL EUROS PER UT 67,00 € 

01.10-3 YSS020bc Ut Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, 
formada per 18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat 
sobre suport. Seguint el disseny i la situació determinada per la normativa oficial. 
Inclou excavació i formació de fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment 
formigonats. 

    

                Mà d'obra 1,94 € 

                Materials 197,78 € 

                Mitjans auxiliars 3,99 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               2 % Costos indirectes 4,07 € 

           TOTAL EUROS PER UT 207,78 € 

01.10-4 YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.     
               Materials 16,59 € 

               Mitjans auxiliars 0,33 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,26 € 

01.10-5 YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.     
               Mà d'obra 0,63 € 

               Materials 20,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,42 € 

               2 % Costos indirectes 0,43 € 

           TOTAL EUROS PER UT 21,70 € 

01.10-6 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21a-113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.     

               Mà d'obra 0,98 € 

               Materials 23,30 € 

               Mitjans auxiliars 0,49 € 

               2 % Costos indirectes 0,50 € 

           TOTAL EUROS PER UT 25,27 € 

01.10-7 YIC010 Ut Casc de seguretat.     
               Materials 0,67 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 

               2 % Costos indirectes 0,01 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,69 € 

01.10-8 YIJ010b Ut Ulleres de protecció contra impactes.     
               Materials 2,50 € 

               Mitjans auxiliars 0,05 € 

               2 % Costos indirectes 0,05 € 

           TOTAL EUROS PER UT 2,60 € 

01.10-9 YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de lona i serratge.     
               Materials 0,61 € 

               Mitjans auxiliars 0,01 € 



Octubre de 2019 Projecte executiu de la Via Blava de la riera d’Òdena 

Pàgina 30 Pressupost 

                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

                2 % Costos indirectes 0,01 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,63 € 

01.10-10 YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.     
                Materials 19,72 € 

                Mitjans auxiliars 0,39 € 

                2 % Costos indirectes 0,40 € 

            TOTAL EUROS PER UT 20,51 € 

01.10-11 YIU010 Ut Mono de treball.     
                Materials 3,78 € 

                Mitjans auxiliars 0,08 € 

                2 % Costos indirectes 0,08 € 

            TOTAL EUROS PER UT 3,94 € 

01.10-12 YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori.     
                Materials 3,35 € 

                Mitjans auxiliars 0,07 € 

                2 % Costos indirectes 0,07 € 

            TOTAL EUROS PER UT 3,49 € 

01.10-13 YID010b Ut Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.     
                Materials 10,21 € 

                Mitjans auxiliars 0,20 € 

                2 % Costos indirectes 0,21 € 

            TOTAL EUROS PER UT 10,62 € 

01.10-14 YIO010 Ut Casc protector auditiu.     
                Materials 6,47 € 

                Mitjans auxiliars 0,13 € 

                2 % Costos indirectes 0,13 € 

            TOTAL EUROS PER UT 6,73 € 

01.10-15 YIO020 Ut Joc de taps antisoroll de silicona.     
                Materials 0,79 € 

                Mitjans auxiliars 0,02 € 

                2 % Costos indirectes 0,02 € 

            TOTAL EUROS PER UT 0,83 € 

01.10-16 YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense cremallera.     

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

               Materials 20,11 € 

               Mitjans auxiliars 0,40 € 

               2 % Costos indirectes 0,41 € 

           TOTAL EUROS PER UT 20,92 € 

01.10-17 YIU020 Ut Vestit impermeable de treball, de pvc.     
               Materials 7,22 € 

               Mitjans auxiliars 0,14 € 

               2 % Costos indirectes 0,15 € 

           TOTAL EUROS PER UT 7,51 € 

01.10-18 YIU060 Ut Faixa de protecció lumbar.     
               Materials 12,31 € 

               Mitjans auxiliars 0,25 € 

               2 % Costos indirectes 0,25 € 

           TOTAL EUROS PER UT 12,81 € 

01.10-19 YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols ffp1.     
               Materials 0,93 € 

               Mitjans auxiliars 0,02 € 

               2 % Costos indirectes 0,02 € 

           TOTAL EUROS PER UT 0,97 € 

01.10-20 1SLSxx0070 ut Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 0,83 € 

               Materials 15,93 € 

               2 % Costos indirectes 0,34 € 

           TOTAL EUROS PER UT 17,10 € 

01.10-21 1SLSxx0010 ut Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça d'ancoratge, amb 
cédula fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

               Mà d'obra 1,69 € 

               Materials 36,38 € 

               2 % Costos indirectes 0,76 € 

           TOTAL EUROS PER UT 38,83 € 
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                 Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

01.10-22 1SLSxx0120 ut Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres 
peus d'acer galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 1,69 € 

                Materials 59,44 € 

                2 % Costos indirectes 1,22 € 

            TOTAL EUROS PER UT 62,35 € 

01.10-23 1SLSxx0110 ut Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport 
metal·lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 5,07 € 

                Materials 58,91 € 

                2 % Costos indirectes 1,28 € 

            TOTAL EUROS PER UT 65,26 € 

01.10-24 1SLSxx0100 ut Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer galvanitzat, 
80x40x2 mm i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 5,07 € 

                Materials 59,92 € 

                2 % Costos indirectes 1,30 € 

            TOTAL EUROS PER UT 66,29 € 

01.10-25 1SLSxx0090 ut Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per regulació de la 
circulació de vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Materials 26,64 € 

                2 % Costos indirectes 0,53 € 

            TOTAL EUROS PER UT 27,17 € 

01.10-26 1SLSxx0130 ut Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions 
laterals per unirse entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de 
seguretat 

    

                Mà d'obra 3,38 € 

                Materials 76,98 € 

                2 % Costos indirectes 1,61 € 

                Quadre de Preus Nº2 

Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

           TOTAL EUROS PER UT 81,97 € 
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4. Pressupost 
                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.01 TREBALLS PREVIS 

01.01-1 F2111044B M3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m 
d'alçària, inclou enderroc de fonaments, solera i mitgeres, separació, 
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega 
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou càrrega amb mitjans 
mecànics i transport de residus a planta de tractament o dipòsit i cànon 
d'abocament, amb camió per a transport de 7 t, situat a menys de 20km 

          

          Total : 2.223,810 14,72 € 32.734,48 € 

01.01-2 G219GBC0B M Tall en llosa de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.           

          Total : 15,000 3,81 € 57,15 € 

01.01-3 G2194AE5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió 

          

          Total : 70,000 11,70 € 819,00 € 

01.01-4 F23194JG5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm 
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell 
trencador i càrrega sobre camió 

          

          Total : 21,000 16,90 € 354,90 € 

01.01-5 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega 
sobre camió           

          Total : 1.639,000 0,47 € 770,33 € 

01.01-6 G2194XA1 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins 
a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió           

          Total : 2.795,68 5,71 € 20.995,59 € 

01.01-7 G21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió           

          Total : 298,000 17,33 € 5.164,34 € 

01.01-8 E21394JG5 M3 Enderroc de fonaments de formigó armat, amb compressor. S'inclou neteja 
i retirada de runa.càrrega i transport a abocador autoritzar. 
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

          

          Total : 3,840 195,78 € 751,80 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.01 TREBALLS PREVIS 61.647,59 € 

                                
                                
                                
   

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.02 MOVIMENT DE TERRES 

01.02-1 G2211101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió           

          Total : 176,250 2,13 € 375,41 € 

                Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

01.02-2 F2214826 M3 Excavació i repicat manual de pedra o escullera de resistència a la 
compressió mitja (25 a 50 mpa).           

         Total : 8,400 11,58 € 97,27 € 

01.02-3 G2261111B M3 Terraplè de sòl tolerable de prèstec interior de l'obra de característiques a 
determinar per la direcció de l'obra.           

         Total : 73,650 3,76 € 276,92 € 

01.02-4 F226Z001 M3 Terraplè amb terres vegetals procedent de prèstecs interiors, de 
característiques a determinar per la direcció d'obra, estesa i compactació. 
Tot inclòs completament acabat. 

          

         Total : 41,340 1,30 € 53,74 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.02 MOVIMENT DE TERRES 803,34 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.03 FERMS I PAVIMENTS 

01.03-1 F2A1Z100 M3 Base de paviment de sòl seleccionat. Subministrament, estesa i piconatge, 
terra seleccionada d'aportació en tongades de 25 cm de gruix, com a 
màxim, amb compactació del 98 % pm, utilitzant corró vibratori 
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, inclou subministre 

          

         Total : 853,500 9,70 € 8.278,95 € 

01.03-2 F921R01FB M2 Paviment de 20cm gruix barrejat el 50% de tot-ú  artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó i 50% sauló estabilitzat amb sals naturals i 
compactat al 95% pm amb estesa i piconatge del material- 

          

         Total : 357,600 12,50 € 4.470,00 € 

01.03-3 F22B1101 M2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, 
amb mitjans mecànics           

         Total : 3.669,000 2,26 € 8.291,94 € 

01.03-4 F91AZ001 M2 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, conseguint la formació de paviment de 
terra estabilitzada mitjançant el procediment certificat d'aplicació terra 
solida o similar 
Característiques paviment acabat: 
- Gruix de 20 cm. 
- Àrid existent a la traça 
- Resistència mitjana a la compresió per trencament a 28 dies provetes nlt-
305 > 6 n/mm2. 
- Càrrega vertical mitjançant placa dinàmica une 103807-2 > 651 mpa 
- Resistència al desgast per abrasió une-en 1339, g < 25 mm. 
La partida inclou: 
- Subministre i mescla, totalment homogènia, de 160 kg/m3 de ciment ii/a-l 
42,5r une-en 197-1:200/rc-03 granel 
- Mescla, totalment homogènia, del àrid existent amb 1 kg/m3 de una 
barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + 
clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. 
- Afegit a la mescla de la humitat característica necessària d'acord amb 
resultats previs de laboratori. 
- Tall junts de dilatació, necessaris perquè s'aconsegueix una resistència a 
la compressió superior als 3'50 megapascals / m2. 
- Aportació i retirada equipament. 
L’empresa executora disposarà del procediment d’aplicació certificat. 

          

         Total : 2.433,000 15,32 € 37.273,56 € 

01.03-5 G9E1310G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de 
ciment pòrtland 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

          Total : 3,840 35,79 € 137,43 € 

01.03-6 GD571510B M2 Formació de tàlveg empedrat amb llambordí de pedra calcàrea de mides 
14x7x7cm  sobre llit de sorra de de 0 a 5 mm de diàmetre amb mitjans 
manuals i mecànics. Tot inclòs completament acabat. 

          

          Total : 48,000 33,88 € 1.626,24 € 

01.03-7 F9365F11B M3 Base de formigó ha-25b/20/iia, de consistència toba i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat, armat amb malla #15x15ø8 amb una quantia de 25kg/m3. 

          

          Total : 0,576 89,96 € 51,82 € 

01.03-8 F9365H11B M3 Paviment de formigó acabat semi-polit mecànic ha-30 armat amb malla 
20x20 ø6. Encofrat lateral. Juntes de dilatació amb tall en fresc de disc de 
serra, tenyit amb sulfit de ferro, 

          

          Total : 10,050 122,28 € 1.228,91 € 

01.03-9 1ESFLAB030 KG D'armat de lloses i membranes, amb barres d'acer corrugat  b 500 s 
ferrallades a peu d'obra, de límit elàstic  500 n/mm². 
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de 
projecte 

          

          Total : 170,448 1,61 € 274,42 € 

01.03-10 1ESFLE0010 M² D'encofrat de lloses i membranes, amb acabat per revestir, amb tauler de 
fusta de pi. 
Criteri d'amidament: superfície d'encofrat útil segons documentació gràfica 
de projecte 

          

          Total : 6,438 21,52 € 138,55 € 

01.03-11 1REPaaa070 M³ D'abocat de formigó amb camió grua amb cubilot, a paviments. 
Criteri d'amidament: volum mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

          

          Total : 10,050 5,56 € 55,88 € 

01.03-12 4ATSxx0020 M³ D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 15 cm de 
gruix, i un grau de compactació del 95 % del proctor modificat. 
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

          

          Total : 10,050 28,34 € 284,82 € 

01.03-13 F450Z001b M2 Millora de paviment existent, a justificar, mitjançant repàs del paviment i 
frontals amb repicat i reomplert mínim de 7cm de gruix amb ha-
35/b/20/iiic+qb fabricat en central o morter de reparació especial col·locat i 
ferrallat. En els entorns d'asfalt, tractament d'asfalt en fred compacatat i 
anivellat.inclou les feines de tall en forma regulars, repicat, encofrat 
recollida i transport de runes a abocador 

          

          Total : 549,600 6,17 € 3.391,03 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.03 FERMS I PAVIMENTS 65.503,55 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 

SUBCAPITOL : 01.05.0D TREBALLS PREVIS         
01.05.0D-1 G22D3011B M2 Esbrossada selectiva i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de 

serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de 
les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la 
superfície executada en obra. 

          

          Total : 8.071,900 0,36 € 2.905,88 € 

                Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

01.05.0D-2 GR118242B M2 Esbrossada de canya americana (arundo donax) en zones planes i amb 
pendent, càrrega sobre camió i transport de les restes a centre autoritzat; 
eliminació dels rizomes de la canya amb mitjans mecànics fins a 0,5 m de 
fondària com a mínim, inclòs càrrega sobre camió i transport fins a zona de 
trituració; estesa i triturat (dimensió màxima del residu igual o inferior a 1 
cm); incorporació al terreny amb tractor trituradora de pedres d'arrels i 
rizomes. Inclou el repàs posterior en cas de rebrot. 

          

         Total : 2.556,150 5,00 € 12.780,75 € 

01.05.0D-3 GR130010 U Tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal comprès 
entre 20 i 35 cm, amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 %           

         Total : 50,000 1,36 € 68,00 € 

01.05.0D-4 G2R00001 M3 Retirada de residus vegetals generats procedents dels treballs de tallada 
de peus sobrants així com, la retirada de restes de vegetació seca i morta 
existent en l'àmbit d'actuació acumulades en el marge del riu, inclosa la 
càrrega i transport a abocador autoritzat i el cànon d'abocament i 
manteniment d'abocador. 

          

         Total : 807,190 25,83 € 20.849,72 € 

01.05.0D-5 FR226545 M2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb 
tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) i equip subsolador 
amb 3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent 
inferior al 12 % 

          

         Total : 16.143,800 0,16 € 2.583,01 € 

01.05.0D-6 FR2BZ001 M2 Passada amb rotocultor, rasclejat i perfilat del terreny amb mitjans 
mecànics.           

         Total : 16.143,800 0,17 € 2.744,45 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0D TREBALLS PREVIS 41.931,81 € 

SUBCAPITOL : 01.05.0E SUBMINISTRE I PLANTACIÓ         
01.05.0E-1 FR434427B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp, ulmus 

sp.de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i 
profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules ntj 

          

         Total : 454,000 32,94 € 14.954,76 € 

01.05.0E-2 FR451634BB U Subministrament d'arbre caducifoli tipus acer monspessulanum, celtis 
australis,  ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.           

         Total : 138,000 16,83 € 2.322,54 € 

01.05.0E-3 FR451634B U Subministrament d'arbre perennifoli tipus quercus sp, de 100-150 cm 
d'altura, ramificat des de la base, presentat en contenidor de 10l.           

         Total : 276,000 16,83 € 4.645,08 € 

01.05.0E-4 FR4344F1B U Subministrament d'arbre caducifoli tipus populus sp, fraxinus sp., salix alba, 
ulmus sp., acer sp. De 2 sabes (ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) presentat 
af mín. 300 Cc. 

          

         Total : 517,000 5,94 € 3.070,98 € 

01.05.0E-5 FR4BVDF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus crataegus sp., cornus 
sp, rosa sp, rubus sp, sambucus sp., vitex sp., clematis sp. De 2 sabes, en 
af mínim 300 cc 

          

         Total : 3.957,000 0,69 € 2.730,33 € 
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                 Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

01.05.0E-6 FR4H34F1B U Subministrament d'espècie arbustiva d'alzinar tipus cistus sp., prunus sp., 
punica sp. Rosmarinus sp., spartium sp., de 2 sabes, en af mínim 300 cc, 
en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, 
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 
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 

          

          Total : 1.726,000 0,69 € 1.190,94 € 

01.05.0E-7 FR455BF1B U Subministrament d'espècie arbustiva de ribera tipus salix sp. Tamarix sp. I 
scirpus sp. D'1 saba, en af mínim 300 cc, en clot de plantació 
0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, 
instal·lació de protector de base i forestal, 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 

          

          Total : 644,000 0,69 € 444,36 € 

01.05.0E-8 FRIRE228B UT Subministre i plantació d'estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, 
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de reproducció vegetativa, 
de 2 a 5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària 

          

          Total : 322,000 0,82 € 264,04 € 

01.05.0E-9 FR6B2252B U Plantació de planta petita en alveol forestal, inclou l'excavació de clot de 
plantació de 0,10 x 0,10 x 0,10 m, formació i revisió escocell, instal·lació de 
protector de base i forestal, 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. 

          

          Total : 6.844,000 0,53 € 3.627,32 € 

01.05.0E-
10 

FR66244BB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,45 x 0,45 x 0,3 m, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

          

          Total : 414,000 6,74 € 2.790,36 € 

01.05.0E-
11 

FR66244BBB U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 45 l, inclou 
l'excavació de clot de plantació de 0,60 x 0,60 x 0,40 m, formació i revisió 
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, 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 

          

          Total : 454,000 27,92 € 12.675,68 € 

01.05.0E-
12 

FBRZ0202 UT Subministre i instal·lació de tutor de fusta de pi tractada en autoclau, de 
secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària           

          Total : 868,000 2,42 € 2.100,56 € 

    TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0E SUBMINISTRE I PLANTACIÓ 50.816,95 € 

SUBCAPITOL : 01.05.0F BIOENGINYERIA         

                Pressupostos Parcials 

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

01.05.0F-1 FRI2U051 M Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu 
autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la 
feixina sobre el terreny, obertura mecànica de rasa de 30x30 cm, 
recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la 
pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un 
diàmetre mínim de 25 cm, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques 
de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al 
terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm 
de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa 

          

         Total : 232,640 27,89 € 6.488,33 € 

01.05.0F-2 GRI34784 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, 
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i 
amb una llargària de talús superior a 25 m, fixada amb grapes d'acer 
corrugat en forma d'u, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una 
densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació 

          

         Total : 409,816 8,00 € 3.278,53 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0F BIOENGINYERIA 9.766,86 € 

SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES         
01.05.0G-1 GR721AK0B M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), 
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de 
l'obra 

          

         Total : 27.391,800 1,11 € 30.404,90 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0G SEMBRES I HIDROSEMBRES 30.404,90 € 

SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT         
01.05.0H-1 GRH11331B M2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de 

terrenys i retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o 
aplec 

          

         Total : 7.562,400 0,15 € 1.134,36 € 

01.05.0H-2 GRM2001 M3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant 
camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt 
d'abastiment fins el lloc d'ús 

          

         Total : 218,000 22,74 € 4.957,32 € 

   TOTAL SUBCAPITOL : 01.05.0H MANTENIMENT 6.091,68 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.05 RESTAURACIÓ AMBIENTAL 139.012,20 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 

01.06-1 FBA31517 M2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic 
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de 
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual 

          

         Total : 73,400 7,02 € 515,27 € 
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01.06-2 FBA11514 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús 
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 
10 cm d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de 
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant 
polvorització 

          

          Total : 284,000 0,46 € 130,64 € 

01.06-3 FBA31517B M2 Pintat de carril zona 30 o carril bici amb pintura doble component, rugós, 
color teula i reflectant.           

          Total : 21,000 7,02 € 147,42 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.06 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ 793,33 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.07 EQUIPAMENTS 

01.07-1 FQ113350B U Banc model tramet de la casa escofet, o similar, construït amb 5 taulons de 
fusta de pi tractada per a exteriors, i suports de perfil metàl·lic zincat.           

          Total : 3,000 2.681,21 € 8.043,63 € 

01.07-2 FQ21Z001 U Paperera model canadà grande de la casa fàbregas, de 420 cm de costat i 
una alçada total de 89 cm, fabricada amb estructura metàl·lica i acabats 
exteriors amb llistons de fusta tropical. Aquest element es situa en les 
zones de recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis urbans, en 
els llocs on s’ubiquen també les taules de pic-nic. Inclou subministrament, 
col·locació, excavació i ancoratge amb dau de formigó. Tot inclòs 
completament acabat. 

          

          Total : 3,000 164,79 € 494,37 € 

01.07-3 FB11Z001 M Baranes de fusta model guilleries, de la casa disseny barraca, o similar, 
formada per pilars i doble travesser de fusta de pi silvestre tractada a 
l’autoclau (categoria iv), de secció rodona, de ø 80 mm. La distància entre 
pilars és de 2 metres, i la distància entre travessers, de 45 cm. El sistema 
d’ancoratge al terreny serà mitjançant platines d’acer. Els elements de 
fixació són d’acer inoxidable. Totalment instal·lat. 

          

          Total : 46,000 25,30 € 1.163,80 € 

01.07-4 FQ11Z001 U Taula de pícnic amb bancs model mb006, de la casa happy ludic, o similar, 
de 180 cm x 76,5 cm fabricat en fusta de pi de classe iv, tractada a 
l’autoclau per a exteriors, i cargols d’acer inoxidable. Aquest element es 
situa en les zones de recuperació de l’espai fluvial (zref) properes als nuclis 
urbans.  Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels 
daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. 
Tot inclòs completament acabat. 

          

          Total : 2,000 244,60 € 489,20 € 

01.07-5 FQPBZ001 U Mòdul per a aparcament de bicicletes model pedraforca 3000 de disseny 
barraca o similar, de 3 metres de longitud i pilars de fusta tractada ø80, ici 
amb capacitat per aparcar 5 bicicletes.  Col·locat foradant el paviment amb 
broca i rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament 
acabat. 

          

          Total : 3,000 124,76 € 374,28 € 

01.07-6 G2223Q31 M3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més 
de 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega 
sobre camió 

          

          Total : 20,800 13,22 € 274,98 € 

01.07-7 K6A14436b M Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i 
part proporcional de pals per a punts singulars 

          

         Total : 390,000 53,07 € 20.697,30 € 

01.07-8 FQ42Z001b UT Pilona de fusta de pi tractada amb sals cúpriques,  de 900 mm d'alçària i 
secció circular d120,  amb base d'anclatge amb rodó inferiro per anar 
encastades a terreny uns 25cm. Inclou morter i material de 
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. 

          

         Total : 45,000 81,77 € 3.679,65 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.07 EQUIPAMENTS 35.217,21 € 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 

01.08-1 G2R6423A M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport 
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

          

         Total : 83,428 7,73 € 644,90 € 

01.08-2 F2R350DA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

          

         Total : 481,380 1,50 € 722,07 € 

01.08-3 F2RAZ002 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
plàstic no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 0,075 6,12 € 0,46 € 

01.08-4 F2RAZ003 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
fusta no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 27,802 6,93 € 192,67 € 

01.08-5 F2RAZ004 M3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, 
deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de 
paper i cartró no especials, a una distància menor de 25 km. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

          

         Total : 7,005 6,18 € 43,29 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 1.603,39 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.09 CQC 

01.09-1 XEH010 UT Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'abrams i 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i 
ruptura a compressió. 

          

         Total : 3,000 62,41 € 187,23 € 

01.09-2 XTR010PC16 UT Assaig de proctor modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat"           
         Total : 4,000 130,90 € 523,60 € 

01.09-3 XRQ010D2 UT Control de recepció de material  mitjançant presentació de certificats, 
assaigs,fitxes, segons els del projecte, prèvia instal·lació de material de 
paviments, perfils, mecanismes, marcs i tapes previa instal·lació en la 
pròpia obra 

          

         Total : 2,000 24,77 € 49,54 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.09 CQC 760,37 € 
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01.10 SEGURETAT I SALUT 

01.10-1 YSS020 UT Cartell indicatiu de riscos amb suport.           
          Total : 1,000 22,11 € 22,11 € 

01.10-2 YPC010b UT Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).           
          Total : 4,000 67,00 € 268,00 € 

01.10-3 YSS020bc UT Senyalització de les obres públiques de ports, amb un rètol de mides 300x315cm, formada per 
18 lamel·les d'acer galvanitzat de 17'5cm d'alçada cadascuna fixat sobre suport. Seguint el 
disseny i la situació determinada per la normativa oficial. Inclou excavació i formació de 
fonaments amb dos forats de 60x60cm totalment formigonats. 

          

          Total : 1,000 207,78 € 207,78 € 

01.10-4 YFF020 UT Hora de xerrada per formació de seguretat i salut en el treball.           
          Total : 4,000 17,26 € 69,04 € 

01.10-5 YMM010 UT Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.           
          Total : 1,000 21,70 € 21,70 € 

01.10-6 IOX010 UT Extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21a-
113b-c, amb 6 kg d'agent extintor.           

          Total : 1,000 25,27 € 25,27 € 

01.10-7 YIC010 UT Casc de seguretat.           
          Total : 4,000 0,69 € 2,76 € 

01.10-8 YIJ010b UT Ulleres de protecció contra impactes.           
          Total : 4,000 2,60 € 10,40 € 

01.10-9 YIM020 UT Parell de guants d'ús general de lona i serratge.           
          Total : 4,000 0,63 € 2,52 € 

01.10-10 YIP020 UT Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica.           
          Total : 4,000 20,51 € 82,04 € 

01.10-11 YIU010 UT Mono de treball.           
          Total : 4,000 3,94 € 15,76 € 

01.10-12 YID010 UT Cinturó de seguretat antivibratori.           
          Total : 4,000 3,49 € 13,96 € 

01.10-13 YID010b UT Cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció.           
          Total : 2,000 10,62 € 21,24 € 

01.10-14 YIO010 UT Casc protector auditiu.           
          Total : 4,000 6,73 € 26,92 € 

01.10-15 YIO020 UT Joc de taps antisoroll de silicona.           
          Total : 4,000 0,83 € 3,32 € 

01.10-16 YIP010 UT Parell de botes d'aigua sense cremallera.           

         Total : 4,000 20,92 € 

01.10-17 YIU020 UT Vestit impermeable de treball, de pvc.         
         Total : 4,000 7,51 € 

01.10-18 YIU060 UT Faixa de protecció lumbar.         
         Total : 1,000 12,81 € 

01.10-19 YIV020 UT Careta per rebutjar antipols ffp1.         
         Total : 4,000 0,97 € 

01.10-20 1SLSxx0070 UT Con reflectant de senyalització de 0,5 m d'alt. S'inclou col·locació i desmuntatge.  
Con  = 1 ut / 5 usos = 0,2 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 20,000 17,10 € 

01.10-21 1SLSxx0010 UT Llum de senyalització intermitent amb carcassa de plàstic i peça d'ancoratge, amb cédula 
fotoelèctrica i bateries. S'inclou col·locació.  
Llum de senyalització  = 1 ut/ 10 usos  = 0,10 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 4,000 38,83 € 

01.10-22 1SLSxx0120 UT Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres peus d'acer 
galvanitzat. S'inclou col·loccació.  
Senyal + tres peus = 1 ut/ 3 usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 2,000 62,35 € 

01.10-23 1SLSxx0110 UT Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport metal·lic 
galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport = 1 ut/3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 2,000 65,26 € 

01.10-24 1SLSxx0100 UT Senyal normalitzada de stop, de 60 cm de diàmetre, amb suport d'acer galvanitzat, 80x40x2 mm 
i de 1,8 m d'alçada. S'inclou col·locació.  
Senyal + suport  = 1 ut / 3usos = 0,33 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 2,000 66,29 € 

01.10-25 1SLSxx0090 UT Senyal reflectant normalitzada a dos cares, de fixació manual, per regulació de la circulació de 
vehicles.  
Senyal = 1 ut/5 usos  = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 2,000 27,17 € 

01.10-26 1SLSxx0130 UT Valla autónoma de 2,5 m de llarg i 1,1 m d'alçada. Prevista amb subjeccions laterals per unirse 
entre sí. S'inclou col·locació  
Valla  = 1 ut / 5 usos = 0,20 ut 
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat 

        

         Total : 15,000 81,97 € 

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01.10 SEGURETAT I SALUT 
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5. Resum de pressupost 
 

Nº Denominació Import 

01.01 Treballs previs . 61.647,59 € 

01.02 Moviment de terres . 803,34 € 

01.03 Ferms i paviments . 65.503,55 € 

01.05 Restauració ambiental . 139.012,20 € 

01.0501.05.0D Treballs previs . 41.931,81 € 

01.05.0E Subministre i plantació . 50.816,95 € 

01.05.0F Bioenginyeria . 9.766,86 € 

01.05.0G Sembres i hidrosembres . 30.404,90 € 

01.05.0H Manteniment . 6.091,68 € 

01.06 Tancament i senyalització . 793,33 € 

01.07 Equipaments . 35.217,21 € 

01.08 Gestió de residus . 1.603,39 € 

01.09 Cqc . 760,37 € 

01.10 Seguretat i salut . 3..092,24 € 

   Total Pressupost d'Execució Material  308.433,22 € 

  Despeses Generals 13,000 % 40.096,32 € 

  Benefici Industrial 6,000 % 18.505,99 € 

  Total Pressupost de Contracta  367.035,53 € 

  I.V.A 21,000 % 77.077,46 € 

  Total Pressupost de Licitació  444.112,99 € 

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat dequatre-cents quaranta-quatre mil cent  dotze amb 
noranta-nou Euros 

 

 

Barcelona, octubre de 2019 

 

L’autor del Projecte,     

 

 

 

Pere Massó Suaz 

Arquitecte, col·legiat núm. 53031-1 
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