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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

En la present memòria s’ha tingut en compte l’informe de peritatge del paviment del PIINA redactat a 
l’abril de 2019. En el present projecte els àmbits d’actuació estan dintre del nucli antic del municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 

2. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Les obres de reparació de pavimentació es concentren en els següents àmbits: 

2.1. Àmbit Plaça Llarga 
 
Reparació paviment TIPUS A: ( Patologia: Paviment trencat o enfonsat ) 
 
Dintre de l’Àmbit Plaça Llarga es proposa la substitució de la peça actual de paviment de l’espai rodat 
per paviment continu.  
Es realitzarà tall del pany de paviment a substituir. S’enderrocarà la peça de pavimentació i el seu 
morter o base de sorra. No s’enderrocarà la base de formigó. 
L’estat actual del paviment és el següent:  
 

- Pavimentació estat actual:  
 

- Paviment Llambordí prefabricat (PROGRAMA ZEHN 30 X 10 X 10) Gruix: 10cm 
colꞏlocat espina de peix.  

- Fixació peça llit d'assentament de sorra o morter de 3 a 5 cm 
- Base Formigó HM-20 de gruix 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 

 

 

 
 
 

 
- Pavimentació de proposta:  

S’executarà el nou paviment continu: 
- Reg d’imprimació 
- Nova capa de paviment de mescla bituminosa contínua en calent, de 10cm de gruix 

tipus AC 22 BIN S 50/70, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada amb mitjans 
petits i sense vibració. 

- Reg d’adherència 
- Nova capa de paviment d’asfalt de color amb acabat polit, de 5cm de gruix, paviment 

de mescla bituminosa continua en calent tipus ac 11 d 50/70, amb betúm sintètic de 
penetració de color terrós (a escollir per la df), de granulometria densa per a capa de 
trànsit 30% àrid calcari i 70% àrid granític, amb acabat polit i aplicació de resina 
segelladora 
 

Reparació paviment TIPUS B:  ( Patologia: Paviment trencat o enfonsat ) 
 

- TIPUS B.1: ( Patologia: Paviment de vorera de peça formigó prefabricat, trencat o enfonsat ) 
 
Pavimentació estat actual:  

 
- Tram de vorera format per combinació de peça prefabricada de 

Breinco, programa ZEH de 60x40x10cm i 30x10x10cm. 
- Fixació peça llit d'assentament de sorra o morter de 3 a 5cm  
- Base Formigó HM-20 de gruix 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 

 

 
 
Pavimentació proposta:  

Es realitzarà tall del pany de paviment en mal estat. S’enderrocarà la peça de pavimentació i el seu 
morter o base de sorra. No s’enderrocarà la base de formigó. Es colꞏlocarà un nova peça de paviment 
igual a l’existent colꞏlocada amb morter d’alta resistència, la peça de paviment serà encolada per la 
base just abans de la seva colꞏlocació, i rejuntada amb beurada de ciment cola, amb neteja immediata 
del paviment. En el cas que el gruix de morter sigui superior a 3 centímetres es barrejarà amb formigó 
per evitar la compressió del morter. 
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TIPUS B.2:  ( Patologia: Rigola prefabricada trencada o enfonsada )   

Pavimentació estat actual: 
- Tram de rigola formada per peça prefabricada de Breinco, programa 

ZEHN de 30x20x10cm   
- Fixació peça llit d'assentament de sorra o morter de 3 a 5cm  
- Base Formigó HM-20 de gruix 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 

 

 
 
Pavimentació proposta:  
Es realitzarà tall del pany de paviment en mal estat. S’enderrocarà la peça 
de pavimentació i el seu morter o base de sorra. No s’enderrocarà la base 
de formigó. Es colꞏlocarà un nova peça de paviment igual a l’existent 
colꞏlocada amb morter d’alta resistència, la peça de paviment serà 
encolada per la base just abans de la seva colꞏlocació i rejuntada amb 
beurada de ciment cola amb neteja immediata del paviment. En el cas que 
el gruix de morter sigui superior a 3 centímetres es barrejarà amb formigó 
per evitar la compressió del morter. 
 

TIPUS B.3:  ( Patologia: Paviment de pedra natural Sènia trencada o enfonsada )   
 
Pavimentació estat actual: 

- Tram de vorera format per peça de pedra natural Sènia de mides 
60x40x5cm. 

- Fixació peça llit d'assentament de sorra o morter de 3 a 5cm  
- Base Formigó HM-20 de gruix 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 

 

 
 
Pavimentació proposta:  
Es realitzarà tall del pany de paviment en mal estat. S’enderrocarà la peça de pavimentació 
i el seu morter o base de sorra. No s’enderrocarà la base de formigó. Es colꞏlocarà un nova 
peça de paviment igual a l’existent però de mides més petites, 40x20x5cm de gruix 
colꞏlocada amb morter d’alta resistència i  rejuntada amb beurada de ciment cola amb neteja 
immediata del paviment. En el cas que el gruix de morter sigui superior a 3 centímetres es 
barrejarà amb formigó per evitar la compressió del morter. 

2.2. Àmbit Carrer Major, Fossar Vell, de l’Església i Sant Antoni.  
 
Dintre dels àmbits dels carrers descrits, es proposa la reparació de la pavimentació de l’espai rodat.  
 
Reparació TIPUS C:  ( Patologia: Paviment de basalt trencat o enfonsat ) 

 
Pavimentació estat actual: 
- Pavimentació formada per peça de pedra natural de basalt de mides 20x10x8cm. 
- Fixació peça llit d'assentament de sorra o morter de 3 a 5cm  
- Base Formigó HM-20 de gruix 18 a 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 
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Pavimentació proposta:  
Es realitzarà tall del pany de paviment en mal estat. S’extraurà la llamborda de pavimentació 
per la seva posterior colꞏlocació, s’enderrocarà el seu morter o base de sorra. No 
s’enderrocarà la base de formigó. Es tornarà a colꞏlocar la mateixa peça de paviment 
existent, colꞏlocada amb morter d’alta resistència i  rejuntada amb beurada de ciment cola 
amb neteja immediata del paviment. En el cas que el gruix de morter sigui superior a 3 
centímetres es barrejarà amb formigó per evitar la compressió del morter.  

 
Reparació TIPUS D: ( Patologia: Buidat de junta ) 
 
Es farà un rejuntat del pany de paviment on hi ha carència d’aquest, amb ciment d’alta resistència, i 
amb neteja immediata del paviment.  
Reparació TIPUS E:  (Patologia: Paviment trencat al voltant de les tapes dels Pous de Clavegueram) 
 
Es repicarà el tram de pavimentació del voltant del pou de la zona en mal estat. Es tornarà a colꞏlocar 
la tapa del Pou amb morter d’alta resistència. Es tornarà a pavimentar al voltant del pou amb noves 
peces de paviment igual a l’existent, colꞏlocat amb morter d’alta resistència i reblert de la junta amb 
ciment cola d’alta resistència.  

 

2.3. Àmbit Plaça Pau Casals 
 
Reparació paviment TIPUS A:  Dintre de l’Àmbit Plaça Pau Casals es proposa la substitució de la 
peça actual de paviment de l’espai rodat per paviment continu.  

Pavimentació estat actual: 
- Pavimentació formada per peça de pedra natural de basalt de mides 20x10x8cm. 
- Fixació peça llit d'assentament de sorra o morter de 3 a 5cm  
- Base Formigó HM-20 de gruix 18 a 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 

 
 
 

Pavimentació proposta:  
Es realitzarà tall del pany de paviment en mal estat. S’extraurà la llamborda de pavimentació 
per la seva posterior colꞏlocació en una altre carrer, s’enderrocarà el seu morter o base de 
sorra. No s’enderrocarà la base de formigó.  
S’executarà el nou paviment continu: 
- Reg d’imprimació 
- Nova capa de paviment de mescla bituminosa contínua en calent, de 10cm de gruix 

tipus AC 22 BIN S 50/70, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada amb mitjans 
petits i sense vibració. 

- Reg d’adherència 
- Nova capa de paviment d’asfalt de color amb acabat polit, de 5cm de gruix, paviment 

de mescla bituminosa continua en calent tipus ac 11 d 50/70, amb betúm sintètic de 
penetració de color terrós (a escollir per la df), de granulometria densa per a capa de 
trànsit 30% àrid calcari i 70% àrid granític, amb acabat polit i aplicació de resina 
segelladora 
 
 

2.4. Àmbits carrer Pàdua, Escolapis i Estudis. 
 
Reparació TIPUS F:  ( Patologia: Paviment de llamborda prefabricada trencat o enfonsat ) 
 

Pavimentació estat actual: 
- Pavimentació formada per peça de llamborda prefabricada de mides 18x12x6.5cm tipus 

VIBRAZOLIT PETREO de la casa Vibrazos o equivalent. 
- Fixació peça llit d'assentament de morter de 3 a 5cm o ull de perdiu de 5 a 6cm 
- Base Formigó HM-20 de gruix 18 a 20cm 
- Subbase Terreny compactat 98 PM 60cm 
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Carrer dels Estudis 

 
Carrer dels Escolapis: 

 
Carrer de Padua: 

 
 
 
 

Pavimentació proposta:  
Es realitzarà tall del pany de paviment en mal estat. S’enderrocarà la peça de pavimentació 
i el seu morter o base de sorra. No s’enderrocarà la base de formigó. Es colꞏlocarà un nova 
peça de paviment igual a l’existent colꞏlocada amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb 
ciment cola previ a la colꞏlocació, i rejuntada amb junta mínima de 5mm, amb beurada de 
ciment cola d’alta resistència impermeable, amb neteja immediata del paviment. En el cas 
que el gruix de morter sigui superior a 3 centímetres es barrejarà amb formigó per evitar la 
compressió del morter. 
 

- En carrer estudis també trobem les patologies de buidat de junta (reparació TIPUS D)  i paviment al 
voltant de les tapes dels pous de Clavegueram en mal estat, reparació TIPUS E) 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres serà de 3 mesos. 
 
 

4. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’Estudi Gestió de Residus es troba en l’Annex N. 2. 
 
En l’Estudi de gestió de residus s’ha fet una estimació del residus que es generaran a l’obra i la valoració 
de la seva gestió i es donen les pautes per la gestió dels residus de l’obra fent referència a les diferents 
normatives a complir 

5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi bàsic de Seguretat del present projecte consta dels següents documents : Memòria i Plànols, 
i es troba en l’Annex N. 1. 

6. CONTROL DE QUALITAT  

Les despeses de  control  de qualitat  del present  projecte  correran  a  càrrec  del Contractista fins al 
límit de l’1,5 % del pressupost d’execució material de les obres. 
 

7. PRESSUPOST  

 

El pressupost de les obres es el següent: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 138.914,36€ 
Despeses generals ( 13,00%)           18.058,87€ 

Benefici industrial ( 6,00%)            8.334,86€ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA       165.308,09€  
IVA( 21,00%)            34.714,70€ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 200.022,79€ 
 

8. REVISIÓ DE PREUS 

Donat el termini d’execució de les obres no es contempla revisió de preus en el present projecte. 
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9. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte fa referència a una obra completa susceptible de ser lliurada a l’ús general. El 
projecte conté els elements necessaris per a la utilització correcte de l’obra i està subjecta a les 
instruccions tècniques de compliment obligatori. 
 

10. SIGNATURES 

 
Autor del projecte:  
    

 
 
Joan Carles Adell i Torrelles   
e.c.c.p. nº10.075 
EMAB, S.L. 
Terrassa, març de 2021   
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1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1 OBJECTE 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor                  : AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ 
Adreça                 : Plaça de la Vila, 7 de Vilanova i la Geltrú (08800). 

Població              : Vilanova i la Geltrú (08800) 
 
 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

Redactor E.S.S.   : Joan Carles Adell i Torrelles 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins 
Colꞏlegiat  núm.    : 10.075 
Despatx professional: EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L. 
Població              : Terrassa 

  

4 DADES DEL PROJECTE 
 
 
4.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Joan Carles Adell i Torrelles 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins 
Colꞏlegiat  núm.    : 10.075 
Despatx professional: EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L. 
Població              : Terrassa 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 
Coordinador de S&S 
designat pel promotor 

Joan Carles Adell i Torrelles 

Titulació/ns   : Enginyer de Camins 
Colꞏlegiat  núm.     : 10.075 
Despatx professional: EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L. 
Població               : Terrassa 

  
4.3. Tipologia de l’obra 

 
El present Projecte Executiu contempla la reparació de pavimentació al centre de Vilanova i la Geltrú.  
 
4.4. Situació 

 
L’àmbit d’intervenció de l’adequació per la pacificació de ciutat queda limitat pel centre de Vilanova i la 
Geltrú 
 
 
 
4.5. Subministrament i Serveis  

 
Aigua                   : Aigües de Vilanova. No hi ha afectació 
Gas           : Nedgia. Gas Natural. No hi ha afectació 
Electricitat               : Fecsa Endesa. No hi ha afectació 
Sanejament            : Serveis Tècnics municipals 
Enllumenat Serveis Tècnics municipals 
Telecomunicacions Telefònica: No hi ha afectació 

 
 

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d’evacuació 
 

Telèfons i adreces d’interès: 
 

Urgències    
NOM ------------- TELÈFON 
Emergències    Tel.: 112  
Ambulàncies i urgències 
mèdiques    Tel.: 061  

Bombers (urgències)   Tel.: 080 
Policia Local  Tel.: 092 
Mossos d'Esquadra   Tel.: 088  
Ajuntament Telèfon general:   93.814 00 00 
Hospital Comarcal de Sant 
Antoni Abad:  

 93 893 16 16 

CAP Baix a Mar  93 810 30 03 
 
 
4.7. Pressupost d’execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) del projecte és de 138.914,36 €. 
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4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
 
4.9. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
 
 

5 COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"                                                                                        

 

5.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 

en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment 

posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 

el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 

les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 

del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 

incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 

parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
 

5.1.1 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 
Evitar riscos  
Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
Combatre els riscos a l'origen  
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  
Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball  
Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual  
Donar les degudes instruccions als treballadors  
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:  
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  
La recollida dels materials perillosos utilitzats  
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball  
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir 
i no existeixin alternatives preventives més segures. Podran concertar operacions 
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d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 
riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. En compliment del deure de 
protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i 
practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la 
en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades.  
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de:  
Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instalꞏlin als mitjans o als llocs de treball  
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  
 
 

5.1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 
Mitjans i maquinaria 
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
Riscos derivats del funcionament de grues  
Caiguda de la càrrega transportada  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Contactes elèctrics directes o indirectes  
Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
Altres  
Treballs previs 
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Bolcada de piles de materials  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
Altres  
Enderrocs 
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Projecció de partícules durant els treballs  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Contactes amb materials agressius  
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
Talls i punxades  

5.2 COPS I ENSOPEGADES 
 
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Fallida de l'estructura  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Acumulació i baixada de runes  
Altres  
Moviments de terres i excavacions 
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Cops i ensopegades  
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar  
Altres  
Fonaments 
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Projecció de partícules durant els treballs  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Contactes amb materials agressius  
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
Talls i punxades  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
Contactes elèctrics directes o indirectes  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Fallides d'encofrats  
Fallides de recalços  
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Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Bolcada de piles de material  
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
Altres  
Estructura 
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Projecció de partícules durant els treballs  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Contactes amb materials agressius  
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
Talls i punxades  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Contactes elèctrics directes o indirectes  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Fallides d'encofrats  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Bolcada de piles de material  
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
Riscos derivats de l'accés a les plantes  
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
Altres  
Ram de paleta 
Interferències amb instalꞏlacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Projecció de partícules durant els treballs  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Contactes amb materials agressius  
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
Talls i punxades  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Bolcada de piles de material  
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
Altres  
Coberta 
Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
Projecció de partícules durant els treballs  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Contactes amb materials agressius  
Talls i punxades  
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Ambient excessivament sorollós  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes de pals i antenes  
Bolcada de piles de material  
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
Altres  
Revestiments i acabats 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
Projecció de partícules durant els treballs  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Contactes amb materials agressius  
Talls i punxades  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Sobre esforços per postures incorrectes  
Bolcada de piles de material  
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
Altres  
Instalꞏlacions 
Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
Talls i punxades  
Cops i ensopegades  
Caiguda de materials, rebots  
Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
Contactes elèctrics directes o indirectes  
Sobre-esforços per postures incorrectes  
Caigudes de pals i antenes  
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
Altres  
 
 
5.2.1 RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 

COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 
Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball  
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
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5.2.2 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals.  
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  
Els medis de protecció, tant colꞏlectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  
Mesures de protecció colꞏlectiva 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  
Senyalització de les zones de perill  
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  
Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents  
Mantenir les instalꞏlacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes)  
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  
Utilització de paviments antilliscants.  
Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals  
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades  
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
Instalꞏlació de serveis sanitaris  
Mesures de protecció individual 
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
Utilització de calçat de seguretat  
Utilització de casc homologat  
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció colꞏlectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

Utilització de mandils  
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  
Mesures de protecció a tercers 
Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 
 
5.2.3 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
 
 
5.2.4 NORMATIVA APLICABLE 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)  
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RD 39/1997, 17 de enero     (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
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REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 
RD 2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
RD 485/1997. 14 abril       (BOE: 23/04/1997) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 
RD 486/1997, 14 de abril      (BOE: 23/04/1997) 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 
RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  
RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN  MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,  PARA LOS 
TRABAJADORES 
RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  
RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors 
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 
R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO 
O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
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O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METALICOS 
R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
PROTECTORES AUDITIVOS 
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
PANTALLAS PARA SOLDADORES 
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 24/10/75 
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 28/10/75  

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS   COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
 
 

5.3 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT    
 
El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de DOS MIL DOS-CENTS EUROS (2.200€) 
 

5.4 SIGNATURES                                                                                                                                                         
 

 
Autor del projecte:        
 

 
 
Joan Carles Adell i Torrelles      
e.c.c.p. nº10.075 
EMAB, S.L.        
Badalona, març de 2021 
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MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, 
pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al PROJECTE DE 

PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. MESURA 8 – Reparació i restitució paviments del centre 
OBJECTIU 
 

L’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus 
i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu 
d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del Productor de Residus de 
la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte 
d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels 
residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació d’acord amb la 
llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o 
d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en 
relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a més d’indicar els 
punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i l’execució de l'Estudi 
de Gestió de Residus. 

3. DADES GENERALS 

4.1 DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 ) 
 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o 
de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de 
despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en 
l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o 
els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin 
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contingut. 
 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de 
manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el 
contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no 
hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En 
les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona 
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió Europea. 
 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran 
la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, llevat 
de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que 
pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica 
sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest 
Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.3 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec 
de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 3 Plec 
de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció i de 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 
No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament.  X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé generar 
residus. X  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material 
a emprar. X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates 
durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X  
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de 
manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

X  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 
incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres.   

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un punt 
on l’efecte sigui mínim.  X  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 

possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. X  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament.   

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X  
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 

aerosols, fibrociments, CFC...) X  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. X  
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.) X  
18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la poda i 

de residus orgànics generats en les zones verdes.   

19 ... (Altres bones pràctiques)   
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies d’actuacions 
mediambientals utilitzats per GISA. 
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5. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 CLASSIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS. 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat mitjançant el programa 
TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
 
 

CODI LER

Enderroc 
esponjat Esponjament

Enderroc 
sense 

esponjament

Nova 
construcció

Volum Total: 
enderroc + 

construcció
Desnsitat Pes (KG) Pes (t)

Material i Codi LER m3 % m3 m3 m3 T/m3 (KG)  (T)

170107

Inerts o mescles de formigó, maons, teules i materials
ceràmics que no contenen substàncies perilloses
(170107)

2,74 1,35 2,03 0,20 2,236 1,450 3,24

170101 Formigó (170101) 274,40 1,35 203,26 20,33 223,582 1,450 324,19

170903 Residus barrejats de construcció i demolicio (170903) 2,80 2,00 1,40 0,07 1,469 0,200 0,29

170103 Teules i materials ceràmics (170103) 0,00
170202 Vidre (170202) 0,00
170302 Mescles bituminoses (170302) 0,00
170407 Metalls barrejats (170407) 0,00 2,00 0,00 0,03 0,028 0,200 0,01
170201 Fusta (170201) 0,00 2,00 0,00 0,98 0,979 1,200 1,18
170203 Plàstic (170203) 0,00 2,00 0,00 0,11 0,112 2,200 0,25

Cables (170411) 0,00 2,00 0,00 0,00 0,000 3,200 0,00
150101 Envasos de paper i cartró (150101) 0,00 2,00 0,00 1,40 1,399 0,040 0,06
170904 No especials (170904) 0,00 1,35 0,00 27,44 27,440 0,450 12,35

Especials* (170903)
TOTAL: 341,56

170504
Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses
(170504) 0,00 1,20 0,00 0,00 0,000 1,600 0,00

200201 Residus biodegradables (200201) 0,00 1,60 0,00 0,00 0,000 0,500 0,00
TOTAL: 0,00  

 
 
 
 

*Els volums són en m3 i compten amb un 1.35% d’esponjament 
 

6.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen durant les 
activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER S’utilitzen? 

  Sí No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA 
DE PROTECCIÓ    

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101*  X 
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X  

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS    
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 080117* X  

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X  
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X  
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE 
PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE    

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404* X  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ)    
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409*  X 
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    
- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*  X 
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 170903*  X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*  X 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.  
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola 
(el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant 
s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar 
elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals 
i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 
 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits controlats, els 
costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de 
l’obra: 

 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
x contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     
 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 

manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) codi LER S'ha 

detectat? Quantitat 

   Sí 
 

No 
 T m3 

 

u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres 
contaminades) 170503*  X    
AMIANT (5)   X    
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, 
caretes, etc.) 170605*      
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de 
residu) 

     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 170903*      
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable E: Explosiu 

    
N: Perillós per al medi 

ambient O: Comburent Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

7.2 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4  Destí dels residus segons  

tipologia  
 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
  Reciclatge       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       

 

 
Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:       
  Reciclatge de metall       
  Reciclatge de fusta       
  Reciclatge de plàstic       
  Reciclatge paper-cartó       
  Reciclatge altres       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       
 

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 

 Instalꞏlació de gestió de  
Residus Especials  

     
     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi 
de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com 
pel Pla de Gestió de Residus. 

9. PLÀNOLS DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

S’acorda amb l’Ajuntament, decidir en la fase d’execució de les obres la ubicació de les instal·lacions previstes per a 
la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del Projecte, 
document contractual. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:  6.874,34€ PEM  
En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i els 
abonaments estimats per a la gestió dels residus de la construcció previstos per a aquesta obra. 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de l’enderroc formen part 
dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 
4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que fa a la 
resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en una partida 
alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de partides.  
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12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 3                 PRESSUPOST 

 
Autor del projecte:        
 

 
 
 
Joan Carles Adell i Torrelles      
e.c.c.p. nº10.075 
EMAB, S.L.        
Badalona, març de 2021 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat la PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
MESURA 1 – ELIMINACIÓ DE DRECERES AL CENTRE.  

1.2 OBJECTE 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de 
la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instalꞏlacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions colꞏlectives als 

treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 

 
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
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ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 
demolició. 

2.1  PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició; 
en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residus la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 
La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el 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 de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (legislació autonòmica): 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
5è Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent.  
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) 
de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb 
altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  
d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos 
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de 
la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 
La persona productora o posseïdora del residu. 
L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 
La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva 
codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
Les persones gestores. 
La persona transportista. 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant 
els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest 
document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització 
de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta 
gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2 POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ (CONTRACTISTA) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que 
no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes 
i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de 
demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com 
portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de 
demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. 
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El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 
si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de colꞏlaboració per la seva 
gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest 
ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 
de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), 
en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, 
en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats 
d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma 
que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor 
del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els 
residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instalꞏlació de tractament de residus de construcció i de 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instalꞏlació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï 
l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la 
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els certificats 
de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

2.3 GESTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà 
amb les obligacions següents:  
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el 
tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 
8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió 
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants 
de l’activitat.  
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-
ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un 
gestor que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o 
de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els 
certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instalꞏlació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instalꞏlació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instalꞏlació.  

2.4 COORDINADOR DE SEGURETAT I DE SALUT EN OBRA 
 
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en construcció. 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 
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Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de 
residus: 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les 
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les 
separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i 
dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 
fase de producció i de gestió dels residus. 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, 
“21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

2.5 DIRECTOR D'OBRA 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la 
direcció facultativa. 
 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 
de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instalꞏlació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3 REQUISITS LEGALS  
 
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i 
la normativa existent i vigent.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 
usats. 
DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
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. 
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. 
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
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. 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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 la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
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DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 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 la gestió dels residus de la construcció i de la 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- - ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en 
tot allò que fa referència a la gestió de residus. 
 

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal 
i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

4.2 DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de 
l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
  
 

- Classificació de residus: 
 
F2R2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d’acord amb el 
que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” de 
l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
 

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a 
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus:       
       

 
 
F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la 
obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
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El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la 
obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la 
obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 
 

 
- Disposició de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus: 

 
 
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el 
que determina la Llei 8/2008. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
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. 
 
 

 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra: 
 

F2RM MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill 
d'erosió. 
La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega del 
material triturat sobre camió o contenidor. 
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 
Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc separat, per tal de facilitar la 
seva reutilització. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funció de la reutilització 
prevista. 
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que continguin fibrociment, no 
s’han de matxucar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum de runa matxucada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de 
Catalunya. 

 
- Trituració de residus no petris a l’obra: 

 
F2RT TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Trituració  dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc, generats als 
enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació i càrrega del 
material triturat sobre camió o contenidor. 
El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funció de la reutilització 
prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de runa triturada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de 
Catalunya. 
 
 
 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de preus de 
l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest 
punt. 

4.3 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals.. 

 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte 
d’obra corresponent. 
 
 
Autor del projecte:        
 
 
 
 
 
 
Joan Carles Adell i Torrelles      
e.c.c.p. nº10.075 
EMAB, S.L.        
Badalona, març de 2021 
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PRESSUPOST 



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8: REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE
GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20009_Pacificació MESURA 8

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

subcapítol 01 DEPOSICIO CONTROLADA

1 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

19,08 274,396 5.235,48

2 F2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

46,28 27,440 1.269,92

3 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència 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) (P - 10)

26,91 0,000 0,00

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

-29,90 0,000 0,00

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

3,77 0,000 0,00

TOTAL subcapítol 01.01.01 6.505,40

Obra 01 Pressupost 20009_Pacificació MESURA 8

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

subcapítol 02 GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 11)

24,83 8,033 199,46

TOTAL subcapítol 01.01.02 199,46

Obra 01 Pressupost 20009_Pacificació MESURA 8

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

subcapítol 03 GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS

1 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

21,70 2,744 59,54

2 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

0,08 2,798 0,22

3 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

6,38 0,979 6,25

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8: REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE
GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

1,05 0,112 0,12

5 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

1,25 1,399 1,75

6 I2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 12)

40,35 2,518 101,60

TOTAL subcapítol 01.01.03 169,48

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8: REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE
GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/07/21 Pàg.: 1

NIVELL 3: subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

subcapítol 01.01.01  DEPOSICIO CONTROLADA 6.505,40

subcapítol 01.01.02  GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS 199,46

subcapítol 01.01.03  GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS 169,48

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 6.874,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.874,34

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

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

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 6.874,34

Obra 01 Pressupost 20009_Pacificació MESURA 8 6.874,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.874,34

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

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

Obra 01 Pressupost 20009_Pacificació MESURA 8 6.874,34

6.874,34

EUR
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ANNEX 03  :  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 

 



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 30,19000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,19000 €

A0140000 H MANOBRE 25,20000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,06000 €

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 18,82000 €

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 19,81000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 64,73000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 85,42000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 91,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 7,17000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 37,43000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 49,07000 €

C1505120 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 24,64000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 2,17000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,25000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 53,05000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 11,51000 €

C2007000 H POLIDORA 2,32000 €



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 2,07000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 21,57000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

130,73000 €

B05AB200KA17 kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i llambordes, PCI PAVIFIX CEM, de
BASF-CC, ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC

1,44000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,79000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,00000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 8,96000 €

B0DF2838 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 80 cm i fins a 10 m
d'alçària, per a 50 usos

2,26000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,33000 €

B0G1UB13 m2 Paviment de peces de pedra tipus Sènia de fins a 60x40cm i 80 mm de gruix 110,26000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-142,38000 €

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

5,69000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

102,51000 €

B2RA7LP0 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)

3,59000 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència 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)

51,26000 €

B9B1X002 m2 Llambordí prefabricat de 30x10cm, 30x20cm i fins a 60x40cm i fins a 12cm de gruix, tipus Breinco
model Zehn, Vulcano i/o Terana

20,00000 €

B9B1X003 m2 Paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix 34,00000 €

B9B1X085 m2 Llambordí prefabricat de de mides aproximades e mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO
de la casa Vibrazos o equivalent.

17,00000 €

B9H11B51 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I
GRANULAT GRANÍTIC

53,07000 €

B9H1SA01 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM
DE GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (MATEIX COLOR
TRAM I), DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30% ÀRID CALISA I 70%
ÀRID GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I
COMPACTADA.

10,90000 €

MCJSA01 M2 VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR
IMPERFECCIONS DE L'ASFALT

3,60000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 110,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 26,06000 26,06000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,17000 = 1,51900

Subtotal: 1,51900 1,51900

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 21,57000 = 32,78640

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 130,73000 = 49,67740

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,07000 = 0,41400

Subtotal: 82,87780 82,87780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26060

COST DIRECTE 110,71740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,71740

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 119,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 26,06000 26,06000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,17000 = 1,51900

Subtotal: 1,51900 1,51900

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,450      x 130,73000 = 58,82850

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480      x 21,57000 = 31,92360

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,07000 = 0,41400

Subtotal: 91,16610 91,16610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26060

COST DIRECTE 119,00570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,00570
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de
formigó o peces de pedra natural (només paviment);
gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de
gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris
(inclòs temps d'espera) per a deixar la partida
correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

Rend.: 0,651 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0055 /R x 26,06000 = 0,22017

Subtotal: 0,22017 0,22017

Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,030 /R x 24,64000 = 1,13548

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0055 /R x 91,44000 = 0,77253

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,042 /R x 64,73000 = 4,17613

Subtotal: 6,08414 6,08414

COST DIRECTE 6,30431
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,61953

P-2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural
recuperant la pedra natural per posterior col.locació;
gruix màxim entre peça de paviment i capa de morter
de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de
gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris
(inclòs temps d'espera) per a deixar la partida
correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

Rend.: 0,651 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 26,06000 = 4,00307

Subtotal: 4,00307 4,00307

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0055 /R x 91,44000 = 0,77253

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,042 /R x 64,73000 = 4,17613

C1505120 H DÚMPER D'1.5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,030 /R x 24,64000 = 1,13548

Subtotal: 6,08414 6,08414
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,08721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59157

P-3 F21QQBX0 u Retirada de pilona fosa, de superficie o extraible,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 26,06000 = 6,51500

Subtotal: 6,51500 6,51500

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,125 /R x 19,81000 = 2,47625

Subtotal: 2,47625 2,47625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09773

COST DIRECTE 9,08898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54342

P-4 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus
inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la
obra, con camión para transporte de 7 t

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,054 /R x 37,43000 = 2,02122

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 85,42000 = 0,85420

Subtotal: 2,87542 2,87542

COST DIRECTE 2,87542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01919

P-5 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,214 /R x 49,07000 = 10,50098

Subtotal: 10,50098 10,50098

COST DIRECTE 10,50098
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,02603
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PARTIDES D'OBRA

P-6 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -142,38000 = -28,47600

Subtotal: -28,47600 -28,47600

COST DIRECTE -28,47600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % -1,42380

COST EXECUCIÓ MATERIAL -29,89980

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 5,69000 = 8,25050

Subtotal: 8,25050 8,25050

COST DIRECTE 8,25050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66303

P-7 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,07693

P-8 F2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 46,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 102,51000 = 44,07930

Subtotal: 44,07930 44,07930

COST DIRECTE 44,07930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,20397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,28327

P-9 F2RA7LP0 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)

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 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)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76950

P-10 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència 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)

Rend.: 1,000 26,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència 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)

0,500      x 51,26000 = 25,63000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,63000 25,63000

COST DIRECTE 25,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,91150

P-11 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de
qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix,
col·locats amb morter M15, pastat i reblert de junts
amb beurada de ciment. Inclou el suministre de les
peces de llambordi de bassalt. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix
de morter sigui superior a 3cm.

Rend.: 1,000 89,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,900 /R x 30,19000 = 27,17100

A0140000 H MANOBRE 0,540 /R x 25,20000 = 13,60800

Subtotal: 40,77900 40,77900

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,125 /R x 11,51000 = 1,43875

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,025 /R x 49,07000 = 1,22675

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,70000 = 0,41446

Subtotal: 3,07996 3,07996

Materials

B9B1X003 m2 Paviment de llambordins de bassalt de qualsevol
mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix

1,020      x 34,00000 = 34,68000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,031      x 119,00570 = 3,68918

Subtotal: 38,36918 38,36918

Partides d'obra

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,260      x 8,25050 = 2,14513

Subtotal: 2,14513 2,14513

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61169

COST DIRECTE 84,98496
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,23420

P-12 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol
tipus i dimensió amb una reblert de junts amb morter
d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC.
Inclou la recol·locació de les peces a la geometria
inicial, retirant i substituint les peces fissurades, i la

Rend.: 1,000 38,80 €
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PARTIDES D'OBRA

neteja posterior del material sobrant de tot el
paviment. Així mateix inclou la retirada del material
sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 25,20000 = 12,60000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 30,19000 = 7,54750

Subtotal: 20,14750 20,14750

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,70000 = 0,41446

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0125 /R x 49,07000 = 0,61338

Subtotal: 1,02784 1,02784

Materials

B05AB200K kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de
pedra i llambordes, PCI PAVIFIX CEM, de BASF-CC,
ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC

10,000      x 1,44000 = 14,40000

Subtotal: 14,40000 14,40000

Partides d'obra

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,130      x 8,25050 = 1,07257

Subtotal: 1,07257 1,07257

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30221

COST DIRECTE 36,95012
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,79763

P-13 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de
mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de
la casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter
M160 (M15), pastat, encolat amb ciment cola prèvi a
la col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment
cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la
barreja de formigó en el morter de base en el cas de
que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

Rend.: 1,000 64,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,370 /R x 25,20000 = 9,32400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,970 /R x 30,19000 = 29,28430

Subtotal: 38,60830 38,60830
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Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,025 /R x 49,07000 = 1,22675

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,70000 = 0,41446

Subtotal: 1,64121 1,64121

Materials

B9B1X085 m2 Llambordí prefabricat de de mides aproximades e
mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de
la casa Vibrazos o equivalent.

1,020      x 17,00000 = 17,34000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,031      x 119,00570 = 3,68918

Subtotal: 21,02918 21,02918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57912

COST DIRECTE 61,85781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,09289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,95071

P-14 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt
recuperats de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a
12cm de gruix (no inclou el suministre del llambordí
de bassalt), col·locats amb morter d'alta resistència i
reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI
Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix
de morter sigui superior a 3cm.

Rend.: 1,000 57,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 30,19000 = 29,43525

A0140000 H MANOBRE 0,315 /R x 25,20000 = 7,93800

Subtotal: 37,37325 37,37325

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,70000 = 0,41446

Subtotal: 0,41446 0,41446

Materials

B05AB200K kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de
pedra i llambordes, PCI PAVIFIX CEM, de BASF-CC,
ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC

10,000      x 1,44000 = 14,40000

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 34,79000 = 1,75342

Subtotal: 16,15342 16,15342
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56060

COST DIRECTE 54,50173
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,22682

P-15 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins prefabricats de 30x10cm,
30x20cm i fins a 60x40cm i fins a 12cm de gruix, tipus
Breinco model Zehn, Vulcano i/o Terana, col·locats
amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb
morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment,
granulats seleccionats, resines sintètiques i additius
ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC o equivalent en preu i qualitat. Inclou la
barreja de formigó en el morter de base en el cas de
que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

Rend.: 1,000 80,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 30,19000 = 29,43525

A0140000 H MANOBRE 0,315 /R x 25,20000 = 7,93800

Subtotal: 37,37325 37,37325

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 2,07000 = 0,02070

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 130,73000 = 0,40526

B9B1X002 m2 Llambordí prefabricat de 30x10cm, 30x20cm i fins a
60x40cm i fins a 12cm de gruix, tipus Breinco model
Zehn, Vulcano i/o Terana

1,020      x 20,00000 = 20,40000

B05AB200K kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de
pedra i llambordes, PCI PAVIFIX CEM, de BASF-CC,
ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC

10,000      x 1,44000 = 14,40000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 119,00570 = 3,57017

Subtotal: 38,79613 38,79613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56060

COST DIRECTE 76,72998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,56648

P-16 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i
fins a 6cm de pedra natural, tipus Sènia, col·locats
amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb
morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment,
granulats seleccionats, resines sintètiques i additius
ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC o equivalent en preu i qualitat. Inclou
suministre de les peces de paviment de pedra natural.
Inclou el suministre de peces. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix
de morter sigui superior a 3cm.

Rend.: 1,000 177,23 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 30,19000 = 29,43525

A0140000 H MANOBRE 0,315 /R x 25,20000 = 7,93800

Subtotal: 37,37325 37,37325

Materials

B0G1UB13 m2 Paviment de peces de pedra tipus Sènia de fins a
60x40cm i 80 mm de gruix

1,020      x 110,26000 = 112,46520

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 2,07000 = 0,02070

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 130,73000 = 0,40526

B05AB200K kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de
pedra i llambordes, PCI PAVIFIX CEM, de BASF-CC,
ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC

10,000      x 1,44000 = 14,40000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 119,00570 = 3,57017

Subtotal: 130,86133 130,86133

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56060

COST DIRECTE 168,79518
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,43976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,23494

P-17 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S 50/70, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I
COMPACTADA AMB MITJANS PETITS I SENSE
VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS
AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS
INTERMEDES NECESSARIS (INCLÒS TEMPS
D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 60,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 30,19000 = 0,57361

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 25,20000 = 2,16720

Subtotal: 2,74081 2,74081

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 76,76000 = 0,92112

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660

Subtotal: 2,02022 2,02022

Materials

B9H11B51 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 53,07000 = 53,07000

Subtotal: 53,07000 53,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04111

COST DIRECTE 57,87214
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,89361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,76575

P-18 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D
50/70, ACABAT POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA
EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM DE
GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ
DE COLOR TERRÓS (A ESCOLLIR PER LA DF),
DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT 30% ÀRID CALCARI I 70% ÀRID
GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A
UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D
TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES
NECESSARIES PER ACONSEGUIR EL COLOR I
ACABAT QUE DECIDEIXI LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS
AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS
INTERMEDIS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS
D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 25,20000 = 2,16720

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 30,19000 = 0,57361

Subtotal: 2,74081 2,74081

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,25000 = 0,46250

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 53,05000 = 0,63660
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PARTIDES D'OBRA

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 76,76000 = 0,92112

Subtotal: 2,02022 2,02022

Materials

B9H1SA01 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA
EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM DE
GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ
DE COLOR TERRÓS (MATEIX COLOR TRAM I), DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT 30% ÀRID CALISA I 70% ÀRID
GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A
UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

1,000      x 10,90000 = 10,90000

Subtotal: 10,90000 10,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04111

COST DIRECTE 15,70214
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48725

P-19 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS
TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB
DIAMANT METÀL.LIC, PER VISUALITZAR L'ÀRID I
PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR
VORADA APLICACIÓ DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I
APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR
IMPERFECCIONS DE L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT
METÀL.LIC PER ELIMINAR L'ECXES DE VORADA I
VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS
I TOTS ELS TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA.

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,420 /R x 25,20000 = 10,58400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,025 /R x 30,19000 = 0,75475

Subtotal: 11,33875 11,33875

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,420 /R x 2,32000 = 0,97440

Subtotal: 0,97440 0,97440

Materials

MCJSA01 M2 VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I
APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR
IMPERFECCIONS DE L'ASFALT

1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000
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COST DIRECTE 15,91315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70881

P-20 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfaltic

Rend.: 1,000 99,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,5773 /R x 30,19000 = 47,61869

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,5773 /R x 26,06000 = 41,10444

Subtotal: 88,72313 88,72313

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

10,000      x 0,33000 = 3,30000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 110,71740 = 2,21435

Subtotal: 5,51435 5,51435

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,88723

COST DIRECTE 95,12471
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,75624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,88095

P-21 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa
d'arquetes de serveis, de qualsevol mida, situades en
vorera, en obres de renovació del paviment de la
vorera

Rend.: 1,000 62,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 30,19000 = 30,19000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 26,06000 = 26,06000

Subtotal: 56,25000 56,25000

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

5,000      x 0,33000 = 1,65000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 110,71740 = 1,10717

Subtotal: 2,75717 2,75717
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,56250

COST DIRECTE 59,56967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,54815

P-22 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 26,06000 = 2,60600

Subtotal: 2,60600 2,60600

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,100 /R x 11,51000 = 1,15100

Subtotal: 1,15100 1,15100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06515

COST DIRECTE 3,82215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01326

P-23 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de
peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals,
retirada del material resultant i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i
manteniment, excavació, preparació i compactació del
terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges
químics, farcit amb morter monocomponent, fluid i
expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar,
reparació del paviment perimetral amb formigó o
resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar.
Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de
carril durant els treballs

Rend.: 1,000 453,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,19000 = 60,38000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 26,06000 = 104,24000

Subtotal: 164,62000 164,62000

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 1,000 /R x 49,07000 = 49,07000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 7,17000 = 7,17000

C1101100 H COMPRESSOR AMB UN MARTELL PNEUMÀTIC 2,000 /R x 18,82000 = 37,64000

Subtotal: 93,88000 93,88000

Materials

B0DF2838 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a
encofrar pilars de diàmetre 80 cm i fins a 10 m
d'alçària, per a 50 usos

10,000      x 2,26000 = 22,60000

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

5,000      x 8,96000 = 44,80000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

86,680      x 1,00000 = 86,68000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 154,08000 154,08000

Partides d'obra

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

2,000      x 8,25050 = 16,50100

Subtotal: 16,50100 16,50100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,46930

COST DIRECTE 431,55030
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,57752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,12782
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PARTIDES ALÇADES

XPA00004 PA Partida alçada a justificar per a la gestió externa de
residus de l'obra, segons estudi de gestió de residus.

Rend.: 1,000 169,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA00005 PA Partida alçada a justificar per a la gestió interna de
residus de l'obra, segons estudi de gestió de residus.

Rend.: 1,000 199,46 €

______________________________________________________________________________________________________________



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
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PLANTA GENERAL















REPARACIÓ PAVIMENT TIPUS  A

0
.
1
0

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

0.03 a 0.05

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

ESTAT ACTUAL

ENDERROC

PROPOSTA

0
.
2
0

0
.
1
0

0.03 a 0.05

0
.
2
0

-  Substitució de la peça actual de paviment de l'espai rodat per paviment continu.
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0
.
0
5

0
.
1
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Capa 5cm:

Aglomerat asfàltic de mescla

bituminosa tipus AC 11 D50/ 70 de

color, acabt polit

Capa 10cm:

Aglomerat asfàltic de mescla

bituminosa tipus AC 22 BIN S 50/70

Reg d'adherència amb emulsió

bituminosa catiònica modificada amb

polímers tipus C60BP3/BP4  ADH

(ECR-1-M), amb dotació 1Kg/m²

Reg d'imprimació amb emulsió

bituminosa catiònica tipus C60BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

REPARACIÓ PAVIMENT TIPUS  B.1

- Tram de vorera format per combinació de peça prefabricada de Breinco, programa ZEHN 

de 60x40x10cm i 30x10x10cm.

REPARACIÓ PAVIMENT TIPUS  B.2 REPARACIÓ PAVIMENT TIPUS  B.3

-Tram de rigola formada per peça prefabricada de Breinco, programa ZEHN de 30x20x10cm 

- Tram de vorera format per peça de pedra natural Sènia de mides 60x40x5cm.

Combinació de peça prefabricada de

Breinco de 60x40x10cm i 30x10x10cm 0
.
1
0

0.03 a 0.05

ENDERROC

PROPOSTA

0
.
2
0

Combinació de peça prefabricada de

Breinco de 60x40x10cm i 30x10x10cm

0
.
1
0

0.03 a 0.05

0
.
2
0

Combinació de peça prefabricada de

Breinco de 60x40x10cm i 30x10x10cm

(previ encolat de la base)

0
.
1
0

Morter de ciment d'alta resistencia

amb un gruix de 3 a 5 cm (En cas

de que el gruix de morter sigui

superior a 3cm es barrejarà amb

microformigó)

0.03 a 0.05

0
.
2
0

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

ENDERROC

ESTAT ACTUAL

Rigola prefabricada de Breinco

0
.
0
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Terreny natural compactat

al 95% del Próctor modificat

 30x20x10

Rigola prefabricada de Breinco
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Terreny natural compactat

al 95% del Próctor modificat

 30x20x10

Rigola prefabricada de Breinco
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Terreny natural compactat

al 95% del Próctor modificat

 30x20x10  (previ encolat de la base)

PavimentPaviment

Peça de Pedra natural Sènia

0
.
0
5

0.03 a 0.05

ESTAT ACTUAL

ENDERROC

PROPOSTA

0
.
2
0

0
.
0
5

0.03 a 0.05

0
.
2
0

de mides 60x40x5cm

Peça de Pedra natural Sènia

de mides 60x40x5cm

0
.
0
6

0.03 a 0.05

0
.
2
0

Peça de Pedra natural Sènia de

mides 40x20x6cm  (previ encolat de

la base)

 Pedra natural de basalt de mides

0
.
0
8

0.03 a 0.05

ESTAT ACTUAL
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PROPOSTA

0
.
2
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.
0
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0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
0
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0
.
0
8

Capa 5cm:

Aglomerat asfàltic de mescla

bituminosa tipus AC 11 D50/ 70 de

color, acabt polit

Capa 10cm:

Aglomerat asfàltic de mescla

bituminosa tipus AC 22 BIN S 50/70
Reg d'imprimació amb emulsió

bituminosa catiònica tipus C60BF4

IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

(PROGRAMA ZEHN 30 x 10 x10) 20x10x8cm

REPARACIÓ PAVIMENT TIPUS  C

 Pedra natural de basalt

0
.
0
8

0.03 a 0.05

ESTAT ACTUAL

ENDERROC

0
.
2
0

0
.
0
8

0.03 a 0.05

0
.
2
0

20x10x8cm

REPARACIÓ PAVIMENT TIPUS  F

VIBRAZOLIT PETREO

0
.
0
6
5

0.03 a 0.05

ESTAT ACTUAL

0
.
2
0

18x12x6.5cm

-  Substitució de la peça actual de paviment de l'espai rodat per paviment continu.

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE BASALT

PAVIMENT LLAMBORDI PREFABRICAT

Llambordí prefabricat 

(PROGRAMA ZEHN 30 x 10 x10)

Llambordí prefabricat 

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Existent

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Reg d'adherència amb emulsió

bituminosa catiònica modificada amb

polímers tipus C60BP3/BP4  ADH

(ECR-1-M), amb dotació 1Kg/m²

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Formigó tipus HM-20 de gruix 18a 20cm Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

 Pedra natural de basalt recuperada de mides

0
.
0
8

0.03 a 0.05

0
.
2
0

20x10x8cm (previ encolat de la base)

PROPOSTA

 Pedra natural de basalt a

extreure per posterior col.locació

de mides 20x10x10

Peça Llamborda prefabricada

VIBRAZOLIT PETREO

0
.
0
6
5

0.03 a 0.05

ENDERROC

0
.
2
0

18x12x6.5cm

Peça Llamborda prefabricada

 (previ encolat de la base)

0
.
0
6
5

Morter M15 pastat

0.03 a 0.05

PROPOSTA

0
.
2
0

18x12x6.5cm VIBRAZOLIT PETREO

Peça Llamborda prefabricada

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

20x10x8cm

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Existent

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Existent

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Existent

Terreny natural compactat

al 95% del Próctor modificat

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Morter de ciment d'alta resistencia

amb un gruix de 3 a 5 cm (En cas

de que el gruix de morter sigui

superior a 3cm es barrejarà amb

microformigó)

Morter de ciment d'alta resistencia

amb un gruix de 3 a 5 cm (En cas

de que el gruix de morter sigui

superior a 3cm es barrejarà amb

microformigó)

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Morter de ciment d'alta resistencia

amb un gruix de 3 a 5 cm (En cas

de que el gruix de morter sigui

superior a 3cm es barrejarà amb

microformigó)

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Existent

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

Existent

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Formigó tipus HM-20 de gruix 20cm

a mantenir

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

Llit d'assentament d sorra o morter

de ciment  3 a 5 cm

 Pedra natural de basalt a

extreure per posterior col.locació

de mides 20x10x10

(En cas de que el gruix de morter

sigui superior a 3cm es barrejarà

amb microformigó)
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 
 
 
1.1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
1.1.1. Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 
 
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 
prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del PROJECTE PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MESURA 5 – EIX CICLABLE EST 
 
1.1.2. Àmbit d'Aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest projecte, en tot el que 
no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran 
incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d'Obres prevaldrà 
per sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. En tots els articles 
del present Plec General de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin per ésser menys restrictives a 
l'establert en disposicions legals vigents. 
 
 
1.1.3. Disposicions Generals 
 
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació 
els següents documents: 
 
• Contractació 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 
 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE de l 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, 
de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, 
VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 
de febrero de 2002. 
 
• Impacte ambiental 
 
Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 
24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010) 
 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 
 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación deI Impacto 
Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988). 
 
Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental 
en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999. 
  
• Seguretat i Salut. 
 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(BOE de 19 de octubre de 2006). 
 
RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, 
de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 
 
• Obra Civil. 
 
Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2.008. 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per 
O.M. de 6 de Febrer de 1976 i les ordres circulars posteriors. 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma6.1-IC“Secciones de 
firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 
 
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 
corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 
 
Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que 
incluyan firmes y pavimentos. 
 
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 
 
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació 
de Obres Públiques. 
 
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 
 
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras. 
 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 
4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
3 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ꞏ Plaça de la Vila, 8,  08800 ꞏ Tel. 938 140 000 ꞏ www.vilanova.cat 
 

AL CENTRE, LES PERSONES 
      Mesura 8: Reparació i restitució paviments del centre 

Plec de condicions generals 
 
 

 

 
Barreras metálicas :Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación 
de barreras de seguridad metálicas. 
 
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 
  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 
 
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que 
guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instalꞏlacions complementàries o 
amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
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1.2. CONDICIONS GENERALS 
 
 
1.2.1. Documents del Projecte 
 
El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; 
Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives i Particulars  i 
Document  núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents es detalla a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; Memòria, annexos, els 
amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la  certesa  de  les  dades  que  es  
subministren.  Aquestes  dades  han  de considerar-se tan sols com a complement d’informació que 
el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament  els  documents  contractuals,  definits  a  l'apartat  anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions del contracte en 
base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 
en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que 
s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas,  ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 1 del present Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 
quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
 
 
1.2.2. Direcció d'obra 
 
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la legislació Vigent, 
podran ésser delegats amb el seu personal colꞏlaborador d'acord amb les prescripcions establertes, 
i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s'emeten explícitament en ordre que consti 
en el corresponent "Llibre d'Ordres" de l'Obra. 
 
Qualsevol membre de l'equip colꞏlaborador del Director d'Obra,  inclòs explícitament  a  l'òrgan  de  
la  Direcció  d'Obra,  podrà  donar  en  cas d'emergència, a judici d'ell mateix, les instruccions que 
estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d'obligació compliment pel Contractista. 
 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra són pràcticament 
ambivalents, tenint en compte l' anteriorment apuntat, s'entén així que en indicar Direcció d'Obra, 
les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú o en la persona o entitat designada per l'esmentat Entitat. 
 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 
 

 Exigir al  Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment 
de les condicions contractuals. 

 
 Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 
 

 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a 
la seva decisió. 

 
 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d' execució d'unitats d'obra, sempre que no és modifiquin les 
condicions del Contracte. 

 
 Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

 
 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 
propostes corresponents. 

 
 Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, 

els permisos i autoritzacions necessàries per l'execució de les obres i ocupació dels béns 
afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades 
amb les mateixes. 

 
 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, 
material de l'obra i maquinària necessària. 

 
 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els 

documents del contracte. 
 

 Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 
conforme a les normes legals establertes. 

 
 El Contractista estarà obligat a prestar la seva colꞏlaboració al Director per al normal 

compliment de les funcions a aquest encomanades. 
 

 Preparar la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra. 
 
 
1.2.3. Organització i Representació del Contractista. 
 
El Contractista,  amb  l'oferta,  inclourà  un Organigrama designat per les diferents funcions el 
personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més 



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
5 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ꞏ Plaça de la Vila, 8,  08800 ꞏ Tel. 938 140 000 ꞏ www.vilanova.cat 
 

AL CENTRE, LES PERSONES 
      Mesura 8: Reparació i restitució paviments del centre 

Plec de condicions generals 
 
 

 

endavant s'indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l'obra poden ésser 
assumides varies d'elles per una mateixa persona. 
 
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per 
representar com a "Delegat d'Obra", segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de Licitació. 
 
Aquesta representació, com a plena dedicació de l'obra, tindrà la titulació d'Enginyer Superior i 
l'experiència professional suficient, a judici de la Direcció d'Obra, i haurà de residir a la zona on es 
desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d'aquella. 
 
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les  persones que 
dependran de l’esmentat representant,  han  de tenir comandament i responsabilitat en sectors de 
l'obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 
responsable del control de qualitat. Serà d'aplicació tot allò que s'ha indicat anteriorment i podrà 
realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d'Obra o per ordre d'aquesta. 
 
El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva 
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l'encarregat inclòs, en la intelꞏligència 
de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció 
d'Obra o per ordre d'aquesta. 
 
Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d'Obra, acordaran els 
detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 
ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa 
de les obres. 
 
 
1.2.4. Documents a lliurar al Contractista. 
 
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d'Obra lliuri al 
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 
continuació: 
 
 
1.2.4.1.- Documents contractuals. 
 
Serà d'aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 
Administracions Públiques. 
En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 
Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació 
amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l'expressada a l'Article 1.3.1 del present 
Plec. Malgrat tot l'anterior, el  caràcter  contractual  només  es  considera  aplicable  a  l'esmentada 
documentació si s'indica expressament en els Plecs de Licitació. 
 
 
1.2.4.2.- Documents informatius 
 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s'exigeixi en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments 

de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, 
tots  els  que  inclouen  habitualment  a  la  Memòria  dels  Projectes, són documents informatius i, 
en conseqüència, hauran d'acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 
l'execució de les obres. 
 
 
1.2.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents 
 
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant 
el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació,  encara  que  no  expressament  indicat en  
aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del 
medi ambient,  per l'acció  de combustible,  olis,  lligants,  fums,  etc.,  i  serà responsable dels 
danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", sent a! seu compte  els treballs necessaris. 
 
 
1.2.6. Obligacions i Drets del Contractista. 
 
1.2.6.1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista. 
 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treballs. 

 
c) Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig de l'obra. 

 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes. 
 

e) Assegurar la  idoneïtat de tots  i  cada  un dels  materials  i  elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 
de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra,  i donar l' enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 
 

g) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
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h) Subscriure amb el  Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 

definitiva. 
 

i) Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
1.2.6.2.- Verificació dels documents del projecte. 
 
Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per la compressió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitar 
els aclariments pertinents. 
 
 
1.2.6.3.- Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Contractista a la vista del Projecte d' Execució que contingui, el Projecte de Seguretat i Salut 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l'obra a l'aprovació de la Direcció 
facultativa. 
 
1.2.6.4.- Oficina a l'obra 
 
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que 
poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició 
de la Direcció Facultativa: 
 

 El Projecte d' Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti 
la Direcció Facultativa. 

 
 La llicencia d'Obres. 

 
 El llibre d'Ordenances i Assistències. 

 
 El Pla de Seguretat i Salut 

 
 El llibre d’incidències. 

 
 E! Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball. 

 
 La  documentació  de  les  assegurances  esmentades  als  articles corresponents. 

 
Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 
condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
 
1.2.6.5.- Presència del constructor a l'obra 
 
El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrarà   les dades precises per la comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
 

1.2.6.6.- Treballs no estipulats expressament. 
 
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara quant no s'hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre 
que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d'Obra dins dels 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que requereix reformat 
de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus 
d'alguna unitat d'obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
 
1.2.6.7.- Interpretacions,  aclariments  i  modificacions  dels  documents  del projecte. 
 
Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 
escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb 
la seva signatura l'interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  
Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà a! 
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho solꞏlicités. 
 
El  Constructor  podrà  requerir de  la  Direcció  d'Obra,  segons  les  seves respectives comeses, 
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
 
 
1.2.6.8.- Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la 
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d'Obra, davant la Propietat, 
si són de l'ordre econòmic i d'acord  amb  les  condicions  estipulades  en  els  Plecs de  Condicions 
corresponents. Contra disposicions d' ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap 
reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 
exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament 
de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
 
1.2.6.9.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'arquitecte. 
 
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als 
reconeixements. 
 
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat a l'article 
precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels 
treballs. 
 
 
1.2.6.10.- Faltes del personal 
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La  Direcció  Facultativa,  en  supòsits  de  desobediència  a  les  seves instruccions, manifesta 
incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir 
el Contractista per que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
El  Contractista  podrà  subcontractar  capítols  o  unitats  d'obra  a  altres contractistes i industrials, 
amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de 
les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
1:3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 
 
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 
 
 
1.3.1.1.- Plànols 
 
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb 
les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per la descripció de 
les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 
 
1.3.1.2.- Plànols complementaris. 
 
El Contractista haurà de solꞏlicitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d'execució, 
necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se  seixanta (60) dies després de  la  data  
indicada.  Els plànols solꞏlicitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini 
no superior a trenta (30) dies. 
 
 
1.3.1.3.- Interpretació dels plànols 
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l'Obra, el 
qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no 
estiguin perfectament definits en els plànols. 
 
 
1.3.1.4.- Confrontació de plànols i mides. 
 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l'hagin 
sigut facilitats, i haurà d'informar aviat al Director de l'Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. 
Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar 
l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
 
 
1.3.1.5.- Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 
 
L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o 
viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 
 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaleix el 
prescrit en aquests últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que siguin 
manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en els Plànols i 
Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, 
haurà d'ésser executats com si haguessin estat complerts  i correctament especificats. 
 
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el 
Director d'Obra per la seva aprovació i posterior execució i 
abonament. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents per el 
Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovació del 
Replanteig. 
 
 
1.3.1.6.- Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s'inclourà la descripció de les obres a les que 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-se, a més de l'establert en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 
determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d'aplicació. 
 
 
1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
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 per tal d’evitar la contaminació del medi ambient, per l’acció de 
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
 
Altres despeses a càrrec del contractista són: 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 
parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol 
Administració pública competent que gravin el contracte i la seva execució. 

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades 
(Serveis afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de 
les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar 
per al desviament i reposició d’algun servei). 



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
8 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ꞏ Plaça de la Vila, 8,  08800 ꞏ Tel. 938 140 000 ꞏ www.vilanova.cat 
 

AL CENTRE, LES PERSONES 
      Mesura 8: Reparació i restitució paviments del centre 

Plec de condicions generals 
 
 

 

- Els imports de desviaments de serveis s´abonaran amb les partides de pressupost de 
projecte. 

- Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec 
del contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin 
expressament en el pressupost. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instalꞏlacions, ferramentes, etc 

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 
materials 

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions 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 presa, comptadors, etc. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i 
conservació de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell 
freàtic, necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, 
a no ser que aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

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

- Despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació dels cartells anunciadors de 
l’obra. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i colꞏlocació de desviament de trànsit i 
vianants necessaris per a l’execució de l’obra.  

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres 
usos que es vegin afectats durant l’execució de les obres. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
- Les despeses de subministrament, colꞏlocació, conservació i retirada d’elements per a la 

ilꞏluminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir 

el Pla de Treballs o bé per causa d´actuacions especials indicades per la Propietat o la 
D.O. 

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot 
deteriorament. 

- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la 
dotació o del equip previst per la execució de la obra, fins i tot quan aquest estigui 
detallat en algun dels documents de projecte. 

- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat 
d’utilitzar de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la 
utilització de mitjans mecànics. 

- Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la 
mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de 
los preus.  

- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 
independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 

- No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o 
consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar 
sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries. 

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de 
projecte (Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a 
excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost. 

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, 
s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida 
corresponent s’indiqui una distància límit. 

- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de 
l’obra, des dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el 
mitjà que s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 
prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

- Les despeses instalꞏlacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a 
mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en 
funcionament els definitius. 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instalꞏlacions, inclòs 
les derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la 
Direcció d’Obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 
per a la legalització de les instalꞏlacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de 
Barcelona i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de solꞏlicitud 
d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instalꞏlació no es considera 
conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

- Projecte de legalització d’instalꞏlacions elèctriques. 
- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra. 
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres. 

 
 
1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El  Contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials  que  siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de 
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materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en 
planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest 
treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
1.6. MATERIALS 
 
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’estat", hauran d'observar-se les següents 
prescripcions: 
 
Si  les  procedències  de  materials  fossin  fixades  en  els  documents contractuals, e! Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del 
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, 
hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, 
el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense 
que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 
 
El  Contractista  obtindrà  a  càrrec  seu  totes  les  despeses,  cànons, indemnitzacions, etc., que 
es presentin per I' aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
 
1.7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El  Contractista  executarà  o  condicionarà  en  el  moment  oportú,  les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les  obres  en  relació  amb  el  trànsit general  
i  amb  els  accessos  dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades 
obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres 
definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 
pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendrà com a despesa general del contractista. 
 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les 
obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 
necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 
circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals 
serà a càrrec del contractista. 
 

 
1.8. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització  d'abocadors,  
així  com  les  despeses  que  comporti  la  seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació 
de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra 
rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 
de material procedent de préstecs. 
 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra 
que siguin susceptibles de ser reciclats. 
 
 
1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte,  també  es  consideren  servituds  
relacionades  en  el  "Plec  de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del 
Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de 
pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom 
es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
 
1.10. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i que no figurin en la descomposició del 
quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament  (inclosos  
drets  de  patents,  cànon  d'extracció,  etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els 
materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, etc.; les despeses de tots tipus 
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes.  
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus 
en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 
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descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de 
preus figura una advertència a l'efecte. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 
comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 
relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat 
i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 
1.11. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs ais quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
 
1.12. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que el Capítol II del Present Plec 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, instalꞏlacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa 
l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 
1.13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres 
executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, 
plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals".  
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins  a  la  recepció  
definitiva.  Totes  les  despeses  originades  en  aquest concepte seran a compte de Contractista.  
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. 
 
 
1.14. EXISTENCIA DE TRANSIT 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. E! Contractista programarà 
l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades 
parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible 
cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
 
 
1.15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres 
sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres 
de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a 
fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus 
del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 
 
 
1.16. EXISTENCIA DE SERVITUDS l SERVEIS EXISTENTS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània 
de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar 
els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el 
risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El  Contractista  solꞏlicitarà  a  les  diferents  entitats  subministradores  o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis,  i  localitzarà  i  descobrirà  les  canonades  
de  serveis  enterrats mitjançant treballs d'excavació manual.  Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser 
objecte de reclamació. 
 
 
1.17. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny 
els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d' executar els treballs per no fer-
los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si  l'enginyer  Director  es  mostra  conforme,  solꞏlicitarà  de  l'Empresa  i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instalꞏlacions.  
 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la colꞏlaboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
 
1.18. MESURES D'ORDRE l SEGURETAT 
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El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les 
obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el  seu  personal  o  causar-los  a  alguna  
altra  persona  o  Entitat.  .En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del 
constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers, segons la normativa vigent. 
 
 
1.19. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats 
d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després del seu 
termini a efectes de recepció. 
 
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 
general a l'efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 
esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits que 
estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu defecte aquest límit serà 
de l'un i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execució material del projecte base de licitació. En 
el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d'execució material 
abans esmentat. Si les despeses sobrepassen els esmentats límits, es procedirà de la forma 
següent: 
 

1. Es  calcularà  el  percentatge  de  l'import  corresponent  a  resultats satisfactoris, respecte 
al total de despeses fins el moment en que s'arribi al límit establert en el plec de clàusules 
particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules Generals. 

 
2. De les despeses produïdes a partir del límit fixat es determinarà l'import que correspon a 

resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat per el percentatge calculat segons el 
paràgraf anterior serà per compte de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, per aquest 
import addicional s'inclou una previsió de cost en el Pressupost per a Coneixement de 
l'Administració. La resta de despeses seran a càrrec del Contractista. 

 
3. Les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú seran abonats per aquesta 

al Contractista, qui justificarà el previ abonament d'ells a qui correspongui. L'import 
d'aquestes despeses tindrà caràcter d'execució material, siguin d'aplicació l'augment de 
contracta i la baixa de la licitació, si n'hi hagués.  

 
L’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat 
les despeses a qui es refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o 
fiances, les quantitats no pagades en tant s'acrediti el seu abonament. 
 
En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s'indiqui que les despeses d'assaig i control 
de qualitat els contracta l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú independentment del contracte 
d'obres, es suposarà que aquestes no s'inclouen a l'oferta del Contractista. 
 
 

1.19.1. Definició 
 
S'entendrà  per Control de Qualitat el  conjunt d'accions  plantejades i sistemàtiques necessàries 
per proveir la confiança adient de que totes les estructures,  components i instalꞏlacions es 
construeixen d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present 
Projecte. 
 
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
 

 Qualitat de matèries primeres. 
 
 Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

 
 
 Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge). 

 
 Qualitat de l'obra terminada (inspecció i proves). 

 
 
1.19.2. Programa de Control de Qualitat. 
 
 
1.19.2.1.- Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d'Obra. 
 
La Direcció d'Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d'inspecció i Control de les obres i realitzarà 
els assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 
 
El cost de l'execució d'aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels 
mateixos el subministrament, material o unitat d'obra compleix les exigències de qualitat. 
 
Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 
 

a- Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat. 
 
b- Si és tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres,  

materials o unitats d'obra que  hagin  sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per 
la Direcció d'Obra. 

 
c- Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 
 
1.19.2.2.- Procediments, Instruccions i Plànols. 
 
Totes les activitats relacionades amb \a construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar 
d'acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 
desenvoluparan detalladament l'especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 
 
 
1.19.2.3.  Control de materials i serveis comprats. 
 
Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l' aprovació de la Direcció d'Obra. 
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Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials  estan  
d'acord  amb  els  requisits  del  projecte,  i  emetrà  els corresponents informes d'inspecció 
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 
 
 
1.19.2.4.  Maneig, emmagatzematge i transport. 
 
El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i  
instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i 
emmagatzematge del materials i components utilitzats en l'Obra. 
 
 
1.19.2.5.   Processos especials. 
 
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades  i  controlades  
per personal qualificat de  Laboratoris Oficials utilitzant  procediments  homologats  d'acord  amb  
els  Codis,  Normes  i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols 
 del Projecte. 
 
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 
 
 
1.19.2.6.  Inspecció d'obra per part del Contractista. 
 
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries 
per que la Construcció de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 
 
El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de 
la Direcció d'Obra a la presa de provetes, realització d'assaigs "in situ" i/o en Laboratoris, controls 
de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d'Obra. 
 
 
1.19.2.7.  Gestió de la documentació. 
 
S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma que 
s'aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en 
el Programa de Control de Qualitat. 
 
 
1.19.3.  Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció  (P.P.I.). 
 
La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per 
cada activitat o fase d'obra amb un mes d'antelació a la data programada d'inici de l'activitat o fase. 
 
Les activitats o fases d'obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre 
altres, les següents: 
 

 Recepció i emmagatzematge de materials. 
 
 Fabricació de tubs. 

 
 Colꞏlocació de tubs en rases. 
 

 Rebliments i compactacions. 
 

 Pavimentacions 
 

 Rics i aglomerats asfàltic. 
 

 Construcció de Pous de Registre. 
 

 Formigons en General - Colꞏlocació i cura  
 

 Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 
 

 Acers en general. 
 

 Obres de fàbrica. 
 

 Fabricació i transport de formigó. 
 

 Etc. 
 
El  Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim,  la descripció dels següents conceptes, quant 
siguin aplicables: 
 

 Descripció i objecte del Pla 
 
 Codis i normes aplicables. 

 
 Materials a utilitzar 

 
 Plànols de construcció (número i denominació) 

 
 Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

 
 Procediments d'inspecció, assaigs i proves 

 
 Proveïdors i subcontractistes. 

 
 Embalatge, transport i emmagatzematge. 

 
 Marcat e identificació. 

 
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
 
Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d’inspecció, document que consistirà en un llistat 
seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota 
la activitat o fase d'obra.  
 
Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 
utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 
 
Una vegada finalitzada la activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes 
en el P.P.I.) de que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 
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1.19.4.- Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 
 
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 
compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s'entén inclòs en els Preus del 
Contracte. 
 
 
1.19.5.- Nivell de Control de Qualitat. 
 
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 
d'assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat dels 
treballs. S'entén que el número fixat d'assaigs es mínim i que en el cas d'indicar varis criteris per 
determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 
 
El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d'aconseguir el 
control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. 
Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 
 
 
1.19.6.- Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 
 
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic Superior amb 
tot l'equip necessari per l'execució d'aquest control. 
 
 
1.20. COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es 
porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'antelació. 
 
 
1.20.1.- Ordre dels treballs. 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat  d'aquells  casos  
en  que,  per  circumstàncies  d'ordre  tècnic,  estimi convenient la seva variació la Direcció 
Facultativa. 
 
 
1.21. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE l PLAÇ 
 
1.21.1.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
 
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions  donades per la Direcció Facultativa 
en tant és formula o tramita el Projecte Reformat. 
 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de 
les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra 
de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 
 
 
1.21.2.- Pròrroga per causa de forca major. 
 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 
començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe 
favorable de la Direcció d'Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció 
d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i l'endarreriment que per això 
s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa solꞏlicita. 
responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, adduint com 
a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i 
solꞏlicitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
 
1.22. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ. 
 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 
escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de 
conformitat amb l'especificat a l'article 11. 
 
 
1.22.1.- Obres ocultes. 
 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran 
els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per 
duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per els 
dues parts. Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 
1.22.2.- Treballs defectuosos. 
 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 
"Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es realitzaran tots i 
cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri 
de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin 
sigut valorats en els certificats parcials d' obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon 
compte. 
 
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells colꞏlocats no 
reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats 
aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
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defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses de 
la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l'enderrocament i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 
 
1.22.3.- Vicis ocults. 
 
 Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults  de  construcció  en  
les obres  executades,  ordenarà  efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, 
els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos, donant compte de la circumstància l'Arquitecte. 
 
Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
 
 
 
Badalona, març de 2021 
 
 

 
 
Joan Carles Adell i Torrelles 
Enginyer de camins nº10075 
EMAB 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

  
B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, 
s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 
de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
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B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

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

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha 
de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 
puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
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SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

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

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

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

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa 
i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a 
l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
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subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen 

amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 
l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

(UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si 
la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha 
de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
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aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la 
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de 
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
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¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, 
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.  
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 

classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 

calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del 
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització 
d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així 
ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes 
en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-
08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per 
als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no 
es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 
reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
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rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05AB200KA17. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts 
entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o 
postesats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i 

additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els 

junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior 
o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius 

orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans 
d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  
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.  
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 (si és el cas). 
- 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. 
- El temps de mescla i amassat.  
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 
minuts ni superior a 4 minuts.  
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com 
ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la 
beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:  
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  
Les beurades d'injecció han de complir que:  
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  
- Reducció volumètrica:  <= 1%  
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 
- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada 
per a beines horitzontals.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a 

l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  
Característiques fonamentals:  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 
- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú · Plaça de la Vila, 8,  08800 · Tel. 938 140 000 · www.vilanova.cat 
 

AL CENTRE, LES PERSONES 
      Mesura 8: Reparació i restitució paviments del centre 

Plec de condicions tècniques particulars 
 

 
 
  

9 
 
 
 
 

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 
- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT:  
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT:  
* 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)  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08).  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A 
CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 
- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  
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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  
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 A LES BEURADES 
DE CIMENT:  
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions 
indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710280,B0715000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
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- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li 
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de 
superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o 
més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de 
formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el 
seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual 

al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o 

igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en 
volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent:  
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- Característiques dels morters frescos:  
- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 

aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 

CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 
PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema 
de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
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- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a 
les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat 

del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 
projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63M00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap 
de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
  

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF2838. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat 

i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secció o en la seva posició.  
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 
propis de la seva funció.  
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts.  
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos.  
Toleràncies:  
- Fletxes:  5 mm/m  
- Dimensions nominals:  ± 5 %  
- Balcament:  5 mm/m  
  
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos 
morts ni estelles.  
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  

  
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:  
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.  
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.  
Resistència:  380 - 430 N/mm2  
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran 

de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 
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- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó 
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 

categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua 
en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a 
revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 

que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB 
HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i 
assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 
garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència 

a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1UB13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
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Les pedres considerades són:  
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són:  
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 
provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) 
i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes 
caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 
UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936):  
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i 
materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament 
per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per 
quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA 
NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència 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  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 
- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Llargària < 700 mm  : 3 mm 
- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  
- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  
- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  
- Cara de textura fina:  ± 3 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  
- Cara de textura fina:  ± 4 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 
12058 I UNE-EN 12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
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- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la 

norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma 

UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el 
fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA 
UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el 
fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a 
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, 
PLAQUETES O REVESTIMENTS MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT 
EXTERIOR (UNE-EN 1341):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
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amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació 
de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel 

fabricant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1341 
- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 
- La resistència al lliscament (si procedeix) 
- La resistència al derrapatge (si procedeix) 
- La durabilitat 
- Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A 
PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies 
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús 
(resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament 
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa 
clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al 

foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 
següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els 

usos finals 
- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat  
- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat 
- Resistència a les gelades 
- Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A 
REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 1469):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 
i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies 
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús 
(resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa 
clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 
següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els 

usos finals 
- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
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- Resistència a l'ancoratge 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Resistència al glaç / desglaç 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència al xoc tèrmic 
- Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a 

l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs): 
- Contingut d'ió sulfat  
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat  
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 
- Balcaments 
- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  
- Pes específic (UNE-EN 1936) 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Contingut d'ió sulfat 
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat 
- Resistència a la flexió 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 
- Angles 
- Planor 
- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS 
MURALS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats 
obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  
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B9B -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9B1X085,B9B1X002,B9B1X003. 
 
 
 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 i 300 
mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o 
d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 
desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Pes específic aparent (UNE-EN 1936):  >= 25 kN/m3 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1342. 
Toleràncies: 
-Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
-Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
-Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
-Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
-Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 
-Classe 1 (marcat T1): 
-Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
-Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
-Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 
-Classe 2 (marcat T2): 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
-Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 
-Nom comercial de la pedra 
-El nom i l'adreça del proveïdor 
-El nom i la localització de la pedrera 
-Referència a la norma UNE-EN 1342 
-Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors declarats pel 
fabricant: 
-Dimensions nominals 
-Resistència al glaç/desglaç 
-Resistència a compressió 
-Resistència al lliscament 
-Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials 
-Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 
-El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
-Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
-L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra 
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades 
per  als transports públics, a més ha de constar: 
-Càrrega de trencament 
-Resistència al lliscament (si procedeix) 
-Tractament superficial químic (si procedeix) 
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació 
de vianants i vehicles, a l'exterior: 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
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B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1SA01,B9H11B51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), 
la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 

eventualment additius.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  
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- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 
13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria 

màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits 
especificats per als granulats de la mescla.  

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

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

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

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

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

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

MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o 

en mescles amb betum modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

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

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

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

complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

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

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i 

mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les 
taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

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

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% 
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de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles)  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  
segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons 
correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per 
a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només 
la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la 
confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.  
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

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

en aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

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

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

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D0701911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 

compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a 
les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2441230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
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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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R5426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i 

Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
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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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA71H1,F2RA75A1,F2RA8SB0,F2RA6680,F2RA7LP0,F2RA71H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
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.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
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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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9B111X025,F9B1X004,F9B1X085,F9B1X003. 
 
 
 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
-Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
-Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
-Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
-Col·locació del llit de sorra 
-Compactació i col·locació de les peces 
-Rejuntat de les peces amb morter 
-Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 
-Col·locació de la base de morter 
-Humectació i col·locació de les peces 
-Humectació de la superfície 
-Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
-Neteja de l'excés de beurada 
-Protecció del morter de la base i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
-Col·locació i compactació dels llambordins 
-Rebliment dels junts amb sorra 
-Compactació final dels llambordins 
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-Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
-Col·locació de la base de morter sec 
-Humectació i col·locació dels llambordins 
-Compactació de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
-Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
-Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
-En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir: 
-Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
-Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
-Nivell:  ± 10 mm 
-Planor:  ± 4 mm/2 m 
-Celles: 
-Paviments interiors: <= 1 mm 
-Paviments exteriors: <= 2 mm 
-Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
-Nivell:  ± 12 mm 
-Replanteig:  ± 10 mm 
-Planor:  ± 5 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
-Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
-Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
-Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
-Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA 
-Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
-Replanteig inicial. 
-Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
-Humectació de la solera. 
-Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 
-Control del temps d'adormiment. 
-Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
-Neteja de l'excés de beurada. 
-Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
-Neteja del paviment amb serradures. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
-Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
-Control de planor. 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1X001,F9F1X055. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials.  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 

l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles 

auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
AL CENTRE, LES PERSONES 

Pla de pacificació del centre de VNG 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú · Plaça de la Vila, 8,  08800 · Tel. 938 140 000 · www.vilanova.cat 
 

AL CENTRE, LES PERSONES 
      Mesura 8: Reparació i restitució paviments del centre 

Plec de condicions tècniques particulars 
 

 
 
  

30 
 
 
 
 

 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H1SA11,F9H1SA13,F9H1SA04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb 
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del 
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a 
una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-
3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-
1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors 
de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha 
de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de 
treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 
ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en 
aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha 
de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet 
la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als 
articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, 
que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran 
d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del 
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps 
des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït 
de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg 
d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi 
el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es 
trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
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longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció 
de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la 
temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la 
prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt 
transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 
complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la 
següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso 
contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves 
fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  
possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 
desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 
compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la 
temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit 
prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal 
que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin 
a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de 
l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu 
gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han 
d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de 
cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram 
de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 

es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 

mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 

DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents 
criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
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Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B 

de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i 

abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de 

la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun 
dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i 
l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
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 disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense 
que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
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.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 
de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions 
de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 
de l'EHE.  
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.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en 
el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, 
en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 
mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part 
de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
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- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en 
les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es 
el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de 
l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat 
en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 

punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 
nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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X -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XP -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XPA -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XPA0 -  POUS COMPLERTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
XPA00003,XPA00005,XPA00004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pous de registre circulars, quadrats o rectangulars, amb peces prefabricades de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat de pou de l’alçada indicada a la unitat d’obra, i si l’alçada del pou es major d’aquesta alçada, s’ha 
d’afegir la unitat d’obra d’increment de fondària, amidada en metres de fondària incrementada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
x 
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PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 01  C/ ESCOLAPIS
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només paviment); gruix
màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T m2
2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 01  C/ ESCOLAPIS
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la
casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb ciment cola prèvi a la
col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T m2
2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 01  C/ ESCOLAPIS
Capítols 04  CÀRREGA I TRANSPORT

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 112,000 0,160 1,350 24,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,192

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T Volum %
2 30% del volum d'enderroc 24,192 0,300 7,258 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,258

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 02  PLAÇA LLARGA
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només paviment); gruix
màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Long m2 Ample
2 Paviment prefabricat 30x10 i 60x40 751,000 751,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de pedra 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#
4 Rigola 124,540 0,300 37,362 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 801,262

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfaltic

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

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 Pous 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Embornal 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera,
en obres de renovació del paviment de la vorera

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 02  PLAÇA LLARGA
Capítols 02  PAVIMENTS
Capítols (1) 02  PAVIMENTS

1 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins prefabricats de 30x10cm, 30x20cm i fins a 60x40cm i fins a 12cm de gruix, tipus
Breinco model Zehn, Vulcano i/o Terana, col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter
d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065
de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent en preu i qualitat. Inclou la barreja de formigó en el
morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T long amplada Sup %
2 Vorera (60x40 i 30x10) 56,320 56,320 C#*D#*E#*F#
3 Rigola (30x20) 125,000 0,300 0,250 9,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,695

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals, retirada del
material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, excavació,
preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter
monocomponent, fluid i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral
amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

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

1 T ut
2 c\Major - 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i fins a 6cm de pedra natural, tipus Sènia, col·locats amb
morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent
en preu i qualitat. Inclou suministre de les peces de paviment de pedra natural. Inclou el suministre de peces.
Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

1 T area
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 02  PLAÇA LLARGA
Capítols 02  PAVIMENTS
Capítols (1) 03  PAVIMENT CONTINU

1 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D 50/70, ACABAT POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM DE GRUIX,
AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (A ESCOLLIR PER LA DF), DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30% ÀRID CALCARI I 70% ÀRID GRANÍTIC, PER
ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D
TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES NECESSARIES PER ACONSEGUIR EL COLOR I ACABAT
QUE DECIDEIXI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS INTERMEDIS
NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

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

1 T m2
2 P continu 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

2 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC, PER VISUALITZAR L'ÀRID I
PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR VORADA APLICACIÓ DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR IMPERFECCIONS DE
L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC PER ELIMINAR L'ECXES DE VORADA I
VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS I TOTS ELS TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA.

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

1 T m2
2 P continu 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 700,000

3 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S 50/70, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA AMB MITJANS PETITS I SENSE VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS INTERMEDES
NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS DE LA DF.

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

1 T densitat (T/m3 m2 gruix
2 2,400 700,000 0,100 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 02  PLAÇA LLARGA
Capítols 03  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 801,260 0,160 1,350 173,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,072

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T Volum %
2 30% del volum d'enderroc 173,072 0,300 51,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,922

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 03  C/ MAJOR
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 124,000

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra natural per posterior col.locació; gruix màxim
entre peça de paviment i capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Long m2 Ample
2 Paviment de pedra 82,300 82,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,300

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfaltic

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

1 Ronda Iberica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera,
en obres de renovació del paviment de la vorera

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

1 Ronda Iberica 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 03  C/ MAJOR
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de
gruix (no inclou el suministre del llambordí de bassalt), col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts
amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el
cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T Sup
2 82,300 82,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,300

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals, retirada del
material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, excavació,
preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter
monocomponent, fluid i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral
amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 7

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

1 T ut
2 c\Major - 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb una reblert de junts amb morter d'alta
resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la
serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i
substituint les peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el paviment. Així mateix inclou la
retirada del material sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

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

1 T Sup
2 11,120 11,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,120

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 03  C/ MAJOR
Capítols 03  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 82,300 0,060 1,350 6,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,666

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 82,300 0,100 1,350 11,111 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,111

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 04  C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

EUR
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MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 8

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

1 T Long
2 234,340 234,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,340

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra natural per posterior col.locació; gruix màxim
entre peça de paviment i capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Long m2 Ample
2 218,740 218,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,740

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfaltic

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

1 Ronda Iberica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera,
en obres de renovació del paviment de la vorera

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

1 Ronda Iberica 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 04  C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

1 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals, retirada del
material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, excavació,
preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter
monocomponent, fluid i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral
amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

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

1 T ut
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de
gruix (no inclou el suministre del llambordí de bassalt), col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts
amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el
cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T Sup
2 218,740 218,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,740

3 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix,
col·locats amb morter M15, pastat i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclou el suministre de les peces de
llambordi de bassalt. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui
superior a 3cm.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb una reblert de junts amb morter d'alta
resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la
serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i
substituint les peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el paviment. Així mateix inclou la
retirada del material sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

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

1 T Sup
2 39,910 39,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,910

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 04  C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA
Capítols 03  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 218,740 0,060 1,350 17,718 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,718

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 218,740 0,100 1,350 29,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,530
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 05  PLAÇA PAU CASALS
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 48,200 48,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,200

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra natural per posterior col.locació; gruix màxim
entre peça de paviment i capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Long Sup Ample
2 Paviment de pedra 43,620 43,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,620

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfaltic

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

1 Ronda Iberica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera,
en obres de renovació del paviment de la vorera

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

1 Ronda Iberica 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 F21QQBX0 u Retirada de pilona fosa, de superficie o extraible, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només paviment); gruix
màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 11

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

1 T U Sup
2 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 05  PLAÇA PAU CASALS
Capítols 02  PAVIMENTS
Capítols (1) 01  PAVIMENT

1 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i fins a 6cm de pedra natural, tipus Sènia, col·locats amb
morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent
en preu i qualitat. Inclou suministre de les peces de paviment de pedra natural. Inclou el suministre de peces.
Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T U Sup
2 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 05  PLAÇA PAU CASALS
Capítols 02  PAVIMENTS
Capítols (1) 03  PAVIMENT CONTINU

1 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D 50/70, ACABAT POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM DE GRUIX,
AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (A ESCOLLIR PER LA DF), DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30% ÀRID CALCARI I 70% ÀRID GRANÍTIC, PER
ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D
TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES NECESSARIES PER ACONSEGUIR EL COLOR I ACABAT
QUE DECIDEIXI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS INTERMEDIS
NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR
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MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

1 T m2
2 P continu 43,620 43,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,620

2 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC, PER VISUALITZAR L'ÀRID I
PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR VORADA APLICACIÓ DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR IMPERFECCIONS DE
L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC PER ELIMINAR L'ECXES DE VORADA I
VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS I TOTS ELS TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA.

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

1 T m2
2 P continu 43,620 43,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,620

3 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S 50/70, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA AMB MITJANS PETITS I SENSE VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS INTERMEDES
NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS DE LA DF.

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

1 T densitat (T/m3 m2 gruix
2 2,400 43,620 0,100 10,469 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,469

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 05  PLAÇA PAU CASALS
Capítols 03  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 43,620 0,160 1,350 9,422 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 9,422

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T Volum %
2 30% del volum d'enderroc 9,422 0,300 2,827 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,827

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 06  C/ ST ANTONI
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 68,600 68,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,600

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra natural per posterior col.locació; gruix màxim
entre peça de paviment i capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Long m2 Ample
2 53,130 53,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,130

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfaltic

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

1 Ronda Iberica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida, situades en vorera,
en obres de renovació del paviment de la vorera

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

1 Ronda Iberica 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 06  C/ ST ANTONI
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

1 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals, retirada del
material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, excavació,
preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter
monocomponent, fluid i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral
amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

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

1 T ut
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de
gruix (no inclou el suministre del llambordí de bassalt), col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts
amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el
cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T Long m2 Ample
2 53,130 53,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,130

3 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb una reblert de junts amb morter d'alta
resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la
serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i
substituint les peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el paviment. Així mateix inclou la
retirada del material sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

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

1 T Sup
2 19,130 19,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,130

4 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix,
col·locats amb morter M15, pastat i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclou el suministre de les peces de
llambordi de bassalt. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui
superior a 3cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 06  C/ ST ANTONI
Capítols 03  CÀRREGA I TRANSPORT

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 53,130 0,060 1,350 4,304 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,304

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 53,130 0,100 1,350 7,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,173

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 07  C/ ESTUDIS
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 35,040 35,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,040

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només paviment); gruix
màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T m2
2 25,570 25,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,570

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 07  C/ ESTUDIS
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

EUR
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MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la
casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb ciment cola prèvi a la
col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T Sup
2 25,570 25,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,570

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals, retirada del
material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, excavació,
preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter
monocomponent, fluid i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral
amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

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

1 T ut
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb una reblert de junts amb morter d'alta
resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la
serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i
substituint les peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el paviment. Així mateix inclou la
retirada del material sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

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

1 T Sup
2 11,030 11,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,030

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 07  C/ ESTUDIS
Capítols 04  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 25,570 0,160 1,350 5,523 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 5,523

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T Volum %
2 30% del volum d'enderroc 5,523 0,300 1,657 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,657

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 08  C/ PADUA
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només paviment); gruix
màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Sup
2 80,500 80,500 C#*D#*E#*F#
3 - 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 1 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 08  C/ PADUA
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la
casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb ciment cola prèvi a la
col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

EUR
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MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 18

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

1 T Sup
2 80,500 80,500 C#*D#*E#*F#
3 - 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 1 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 08  C/ PADUA
Capítols 04  CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 80,500 0,160 1,350 17,388 C#*D#*E#*F#
3 - 30,000 0,160 1,350 6,480 C#*D#*E#*F#
4 Tram 1 30,500 0,160 1,350 6,588 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,456

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T Volum %
2 30% del volum d'enderroc 30,456 0,300 9,137 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,137

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 09  ESPAIS VARIS ZONA CENTRE
Capítols 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

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

1 T Long
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 - 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

EUR



PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

AMIDAMENTS Pàg.: 19

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només paviment); gruix
màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter, amb mitjans
necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, elements
auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps d'espera) per a deixar la partida correctament
executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

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

1 T Sup
2 Santa Anna 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 Zona Centre 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 - 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 - 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,500

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 09  ESPAIS VARIS ZONA CENTRE
Capítols 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la
casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb ciment cola prèvi a la
col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

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

1 T Sup
2 Santa Anna 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 Zona Centre 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 - 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 - 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,500

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o manuals, retirada del
material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, excavació,
preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter
monocomponent, fluid i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral
amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

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

1 T ut
2 - 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 09  ESPAIS VARIS ZONA CENTRE
Capítols 04  CÀRREGA I TRANSPORT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

1 T L / Sup amplada gruix Esponj
2 Santa Anna 13,500 0,160 1,350 2,916 C#*D#*E#*F#
3 Zona Centre 12,000 0,160 1,350 2,592 C#*D#*E#*F#
4 - 60,000 0,160 1,350 12,960 C#*D#*E#*F#
5 - 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,468

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) dentro de la obra,
con camión para transporte de 7 t

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

1 T Volum %
2 30% del volum d'enderroc 68,468 0,300 20,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,540

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítols 01  DEPOSICIO CONTROLADA

1 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 ENDERROCS PAVIMENTS T L / Sup amplada gruix Esponj
2 01 112,000 0,160 1,350 24,192 C#*D#*E#*F#
3 02 801,262 0,160 1,350 173,073 C#*D#*E#*F#
4 03 (Es recupera el basalt) 82,300 0,060 1,350 6,666 C#*D#*E#*F#
5 04 (Es recupera el basalt) 218,740 0,060 1,350 17,718 C#*D#*E#*F#
6 05 43,620 0,160 1,350 9,422 C#*D#*E#*F#
7 06 (Es recupera el basalt) 53,130 0,060 1,350 4,304 C#*D#*E#*F#
8 07 25,570 0,160 1,350 5,523 C#*D#*E#*F#
9 08 80,500 0,160 1,350 17,388 C#*D#*E#*F#

10 - 30,000 0,160 1,350 6,480 C#*D#*E#*F#
11 Tram 1 30,500 0,160 1,350 6,588 C#*D#*E#*F#
12 09 13,500 0,160 1,350 2,916 C#*D#*E#*F#
13 12,000 0,160 1,350 2,592 C#*D#*E#*F#
14 - 60,000 0,160 1,350 12,960 C#*D#*E#*F#
15 - 50,000 0,160 1,350 10,800 C#*D#*E#*F#
16 ENDERROCS Pous T L / Sup U gruix Esponj
17 03 1,300 7,000 0,160 1,350 1,966 C#*D#*E#*F#
18 04 1,300 5,000 0,160 1,350 1,404 C#*D#*E#*F#
19 06 1,300 3,000 0,160 1,350 0,842 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

20 07 1,300 2,000 0,160 1,350 0,562 C#*D#*E#*F#
22 A descomptar barrejats -31,000 -31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,396

2 F2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 T Volum %
2 Volum d'enderrocs 274,396 0,100 27,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,440

3 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència 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)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F2RA7LP0 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)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítols 02  GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS

1 XPA00005 PA Partida alçada a justificar per a la gestió interna de residus de l'obra, segons estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MESURA 8
Carrers 10  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítols 03  GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS

1 XPA00004 PA Partida alçada a justificar per a la gestió externa de residus de l'obra, segons estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només
paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter,
amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
totes les feines, elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps
d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra natural per posterior
col.locació; gruix màxim entre peça de paviment i capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter,
amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
totes les feines, elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps
d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 F21QQBX0 u Retirada de pilona fosa, de superficie o extraible, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,54 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
dentro de la obra, con camión para transporte de 7 t

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-5 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,03 €

(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-6 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-29,90 €

(MENYS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-7 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-8 F2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

46,28 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-9 F2RA7LP0 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)

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència 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)

26,91 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-11 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a
12cm de gruix, col·locats amb morter M15, pastat i reblert de junts amb beurada de ciment.
Inclou el suministre de les peces de llambordi de bassalt. Inclou la barreja de formigó en el
morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

89,23 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-12 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb una reblert de junts
amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la
recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i substituint les peces fissurades, i la
neteja posterior del material sobrant de tot el paviment. Així mateix inclou la retirada del
material sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

38,80 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-13 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT
PETREO de la casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat,
encolat amb ciment cola prèvi a la col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment cola.
Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas
de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

64,95 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de qualsevol mida fins a
30x20cm i fins a 12cm de gruix (no inclou el suministre del llambordí de bassalt), col·locats
amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI
Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que
el gruix de morter sigui superior a 3cm.

57,23 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-15 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins prefabricats de 30x10cm, 30x20cm i fins a 60x40cm i fins a 12cm de
gruix, tipus Breinco model Zehn, Vulcano i/o Terana, col·locats amb morter d'alta resistència i
reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o
equivalent en preu i qualitat. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de
que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

80,57 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i fins a 6cm de pedra natural, tipus
Sènia, col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia
per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065
de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent en preu i qualitat. Inclou suministre de
les peces de paviment de pedra natural. Inclou el suministre de peces. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

177,23 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-17 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S
50/70, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA
PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA AMB
MITJANS PETITS I SENSE VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS
INTERMEDES NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS

60,77 €
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DE LA DF.
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D 50/70, ACABAT POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70,
DE 5CM DE GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (A
ESCOLLIR PER LA DF), DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30%
ÀRID CALCARI I 70% ÀRID GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A UNA
ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D
TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES NECESSARIES PER ACONSEGUIR EL
COLOR I ACABAT QUE DECIDEIXI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS
INTERMEDIS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC, PER VISUALITZAR
L'ÀRID I PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR VORADA APLICACIÓ DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR
IMPERFECCIONS DE L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC PER ELIMINAR L'ECXES DE
VORADA I VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS I TOTS ELS TREBALLS PER DEIXAR
LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfaltic

99,88 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera, en obres de renovació del paviment de la vorera

62,55 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-23 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o
manuals, retirada del material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, cànon i manteniment, excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat,
encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid i expansiu a
força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral amb formigó o
resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part
part proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

453,13 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE
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Vilanova i la Geltrú, març 2021

Joan Carles Adell i Torrelles
E.C.C.P. nº 10.075
EMAB,S.L.
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P-1 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de pedra natural (només
paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter,
amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
totes les feines, elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps
d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

6,62 €

Altres conceptes 6,62000 €

P-2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra natural per posterior
col.locació; gruix màxim entre peça de paviment i capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13 cm i la capa de morter,
amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
totes les feines, elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs temps
d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i
indicacions de la df.

10,59 €

Altres conceptes 10,59000 €

P-3 F21QQBX0 u Retirada de pilona fosa, de superficie o extraible, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,54 €

Altres conceptes 9,54000 €

P-4 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
dentro de la obra, con camión para transporte de 7 t

3,02 €

Altres conceptes 3,02000 €

P-5 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,03 €

Altres conceptes 11,03000 €

P-6 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-29,90 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perilloso -28,47600 €

Altres conceptes -1,42400 €

P-7 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,08 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 18,16850 €

Altres conceptes 0,91150 €

P-8 F2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

46,28 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 44,07930 €

Altres conceptes 2,20070 €

P-9 F2RA7LP0 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)

3,77 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,59000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-10 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la

26,91 €
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Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no p 25,63000 €

Altres conceptes 1,28000 €

P-11 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a
12cm de gruix, col·locats amb morter M15, pastat i reblert de junts amb beurada de ciment.
Inclou el suministre de les peces de llambordi de bassalt. Inclou la barreja de formigó en el
morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

89,23 €

B9B1X003 m2 Paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de 34,68000 €

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ 2,14513 €

Altres conceptes 52,40487 €

P-12 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb una reblert de junts
amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines
sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la
recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i substituint les peces fissurades, i la
neteja posterior del material sobrant de tot el paviment. Així mateix inclou la retirada del
material sobrant a l'abocador i el cànon del mateix.

38,80 €

B05AB200KA1 kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i llambordes, PCI PAVIFIX 14,40000 €

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ 1,07257 €

Altres conceptes 23,32743 €

P-13 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT
PETREO de la casa Vibrazos o equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat,
encolat amb ciment cola prèvi a la col.loació, i reblert de junts amb beurada de ciment cola.
Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas
de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

64,95 €

B9B1X085 m2 Llambordí prefabricat de de mides aproximades e mides 18x12x6.5cm tipus VIBRAZO 17,34000 €

Altres conceptes 47,61000 €

P-14 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de qualsevol mida fins a
30x20cm i fins a 12cm de gruix (no inclou el suministre del llambordí de bassalt), col·locats
amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI
Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que
el gruix de morter sigui superior a 3cm.

57,23 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,75342 €

B05AB200KA1 kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i llambordes, PCI PAVIFIX 14,40000 €

Altres conceptes 41,07658 €

P-15 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins prefabricats de 30x10cm, 30x20cm i fins a 60x40cm i fins a 12cm de
gruix, tipus Breinco model Zehn, Vulcano i/o Terana, col·locats amb morter d'alta resistència i
reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o
equivalent en preu i qualitat. Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de
que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

80,57 €

B0111000 M3 AIGUA 0,02070 €

B9B1X002 m2 Llambordí prefabricat de 30x10cm, 30x20cm i fins a 60x40cm i fins a 12cm de gruix, ti 20,40000 €

B05AB200KA1 kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i llambordes, PCI PAVIFIX 14,40000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,40526 €
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Altres conceptes 45,34404 €

P-16 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i fins a 6cm de pedra natural, tipus
Sènia, col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia
per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065
de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent en preu i qualitat. Inclou suministre de
les peces de paviment de pedra natural. Inclou el suministre de peces. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

177,23 €

B0G1UB13 m2 Paviment de peces de pedra tipus Sènia de fins a 60x40cm i 80 mm de gruix 112,46520 €

B05AB200KA1 kg Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i llambordes, PCI PAVIFIX 14,40000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,40526 €

B0111000 M3 AIGUA 0,02070 €

Altres conceptes 49,93884 €

P-17 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN S
50/70, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA
PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA AMB
MITJANS PETITS I SENSE VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS
INTERMEDES NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS
DE LA DF.

60,77 €

B9H11B51 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 50/70 S, AMB 53,07000 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-18 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D 50/70, ACABAT POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/70,
DE 5CM DE GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (A
ESCOLLIR PER LA DF), DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30%
ÀRID CALCARI I 70% ÀRID GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT INCLÓS A UNA
ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D
TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES NECESSARIES PER ACONSEGUIR EL
COLOR I ACABAT QUE DECIDEIXI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I TRANSPORTS
INTERMEDIS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

16,49 €

B9H1SA01 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 11 D 50/ 10,90000 €

Altres conceptes 5,59000 €

P-19 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC, PER VISUALITZAR
L'ÀRID I PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR VORADA APLICACIÓ DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR
IMPERFECCIONS DE L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC PER ELIMINAR L'ECXES DE

16,71 €
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Pàg.: 4

VORADA I VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS I TOTS ELS TREBALLS PER DEIXAR
LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA.

MCJSA01 M2 VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL PAVIMENT PER TAPAR I 3,60000 €

Altres conceptes 13,11000 €

P-20 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfaltic

99,88 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 3,30000 €

Altres conceptes 96,58000 €

P-21 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de serveis, de qualsevol mida,
situades en vorera, en obres de renovació del paviment de la vorera

62,55 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 1,65000 €

Altres conceptes 60,90000 €

P-22 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant 4,01 €

Altres conceptes 4,01000 €

P-23 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant mitjans mecànics i/o
manuals, retirada del material resultant i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, cànon i manteniment, excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat,
encamisat metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid i expansiu a
força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del paviment perimetral amb formigó o
resines epoxídiques tipus Sikadur 32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part
part proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

453,13 €

F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ 16,50100 €

B0DF2838 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 80 cm i fins 22,60000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 44,80000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 86,68000 €

Altres conceptes 282,54900 €

Vilanova i la Geltrú, març 2021

Joan Carles Adell i Torrelles
E.C.C.P. nº 10.075
EMAB,S.L.
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 01 C/ ESCOLAPIS

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 66,000 264,66

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de
pedra natural (només paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 1)

6,62 112,000 741,44

TOTAL Capítols 01.01.01 1.006,10

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 01 C/ ESCOLAPIS

Capítols 02 Pavimentació

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides
18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la casa Vibrazos o
equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb
ciment cola prèvi a la col.loació, i reblert de junts amb beurada de
ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui
superior a 3cm.
(P - 13)

64,95 112,000 7.274,40

TOTAL Capítols 01.01.02 7.274,40

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 01 C/ ESCOLAPIS

Capítols 04 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 24,192 266,84

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 7,258 21,92

TOTAL Capítols 01.01.04 288,76

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 02 PLAÇA LLARGA

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 278,000 1.114,78

EUR
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2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de
pedra natural (només paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 1)

6,62 801,262 5.304,35

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic (P - 20)

99,88 25,000 2.497,00

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de
serveis, de qualsevol mida, situades en vorera, en obres de renovació
del paviment de la vorera  (P - 21)

62,55 1,000 62,55

TOTAL Capítols 01.02.01 8.978,68

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 02 PLAÇA LLARGA

Capítols 02 Paviments

Capítols (1) 02 Paviments

1 F9F1X001 m2 Paviment de llambordins prefabricats de 30x10cm, 30x20cm i fins a
60x40cm i fins a 12cm de gruix, tipus Breinco model Zehn, Vulcano i/o
Terana, col·locats amb morter d'alta resistència i reblert de junts amb
morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie
PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent en preu i qualitat. Inclou la
barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de
morter sigui superior a 3cm.

(P - 15)

80,57 65,695 5.293,05

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant
mitjans mecànics i/o manuals, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment,
excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat
metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid
i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del
paviment perimetral amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur
32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 23)

453,13 1,000 453,13

3 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i fins a 6cm de
pedra natural, tipus Sènia, col·locats amb morter d'alta resistència i
reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment,
granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de
la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent en preu i qualitat.
Inclou suministre de les peces de paviment de pedra natural. Inclou el
suministre de peces. Inclou la barreja de formigó en el morter de base
en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

(P - 16)

177,23 13,000 2.303,99

TOTAL Capítols (1) 01.02.02.02 8.050,17

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 02 PLAÇA LLARGA

Capítols 02 Paviments

Capítols (1) 03 Paviment continu

EUR
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1 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D 50/70, ACABAT
POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM DE GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC
DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (A ESCOLLIR PER LA DF),
DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30%
ÀRID CALCARI I 70% ÀRID GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT
INCLÓS A UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D
TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES NECESSARIES PER
ACONSEGUIR EL COLOR I ACABAT QUE DECIDEIXI LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I
TRANSPORTS INTERMEDIS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS
D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 18)

16,49 700,000 11.543,00

2 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC,
PER VISUALITZAR L'ÀRID I PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR VORADA APLICACIÓ
DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL
PAVIMENT PER TAPAR IMPERFECCIONS DE L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC PER
ELIMINAR L'ECXES DE VORADA I VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS I TOTS ELS
TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA. (P - 19)

16,71 700,000 11.697,00

3 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN S 50/70, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA
AMB MITJANS PETITS I SENSE VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I
TRANSPORTS INTERMEDES NECESSARIS (INCLÒS TEMPS
D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 17)

60,77 168,000 10.209,36

TOTAL Capítols (1) 01.02.02.03 33.449,36

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 02 PLAÇA LLARGA

Capítols 03 Càrrega i transport

EUR
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1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 173,072 1.908,98

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 51,922 156,80

TOTAL Capítols 01.02.03 2.065,78

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 03 C/ MAJOR

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 124,000 497,24

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra
natural per posterior col.locació; gruix màxim entre peça de paviment i
capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 2)

10,59 82,300 871,56

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic (P - 20)

99,88 3,000 299,64

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de
serveis, de qualsevol mida, situades en vorera, en obres de renovació
del paviment de la vorera  (P - 21)

62,55 7,000 437,85

TOTAL Capítols 01.03.01 2.106,29

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 03 C/ MAJOR

Capítols 02 Pavimentació

1 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de
qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix (no inclou el
suministre del llambordí de bassalt), col·locats amb morter d'alta
resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC.
Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el
gruix de morter sigui superior a 3cm. (P - 14)

57,23 82,300 4.710,03

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant
mitjans mecànics i/o manuals, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment,
excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat
metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid
i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del
paviment perimetral amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur
32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 23)

453,13 7,000 3.171,91

EUR
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3 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb
una reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la
recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i substituint les
peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el
paviment. Així mateix inclou la retirada del material sobrant a
l'abocador i el cànon del mateix.

(P - 12)

38,80 11,120 431,46

TOTAL Capítols 01.03.02 8.313,40

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 03 C/ MAJOR

Capítols 03 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 6,666 73,53

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 11,111 33,56

TOTAL Capítols 01.03.03 107,09

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 04 C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 234,340 939,70

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra
natural per posterior col.locació; gruix màxim entre peça de paviment i
capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 2)

10,59 218,740 2.316,46

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic (P - 20)

99,88 3,000 299,64

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de
serveis, de qualsevol mida, situades en vorera, en obres de renovació
del paviment de la vorera  (P - 21)

62,55 7,000 437,85

TOTAL Capítols 01.04.01 3.993,65

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 04 C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA

Capítols 02 Pavimentació

1 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant
mitjans mecànics i/o manuals, retirada del material resultant i transport

453,13 5,000 2.265,65
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a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment,
excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat
metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid
i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del
paviment perimetral amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur
32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 23)

2 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de
qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix (no inclou el
suministre del llambordí de bassalt), col·locats amb morter d'alta
resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC.
Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el
gruix de morter sigui superior a 3cm. (P - 14)

57,23 218,740 12.518,49

3 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida
fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix, col·locats amb morter M15,
pastat i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclou el suministre de
les peces de llambordi de bassalt. Inclou la barreja de formigó en el
morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a
3cm. (P - 11)

89,23 0,000 0,00

4 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb
una reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la
recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i substituint les
peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el
paviment. Així mateix inclou la retirada del material sobrant a
l'abocador i el cànon del mateix.

(P - 12)

38,80 39,910 1.548,51

TOTAL Capítols 01.04.02 16.332,65

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 04 C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA

Capítols 03 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 17,718 195,43

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 29,530 89,18

TOTAL Capítols 01.04.03 284,61

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 05 PLAÇA PAU CASALS

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 48,200 193,28

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra
natural per posterior col.locació; gruix màxim entre peça de paviment i
capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,

10,59 43,620 461,94
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elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 2)

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic (P - 20)

99,88 3,000 299,64

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de
serveis, de qualsevol mida, situades en vorera, en obres de renovació
del paviment de la vorera  (P - 21)

62,55 7,000 437,85

5 F21QQBX0 u Retirada de pilona fosa, de superficie o extraible, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor (P - 3)

9,54 8,000 76,32

6 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de
pedra natural (només paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 1)

6,62 4,000 26,48

TOTAL Capítols 01.05.01 1.495,51

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 05 PLAÇA PAU CASALS

Capítols 02 Paviments

Capítols (1) 01 Paviment

1 F9F1X055 m2 Reparació de paviment de peces de fins a 60x40cm i fins a 6cm de
pedra natural, tipus Sènia, col·locats amb morter d'alta resistència i
reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de ciment,
granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de
la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC o equivalent en preu i qualitat.
Inclou suministre de les peces de paviment de pedra natural. Inclou el
suministre de peces. Inclou la barreja de formigó en el morter de base
en el cas de que el gruix de morter sigui superior a 3cm.

(P - 16)

177,23 4,000 708,92

TOTAL Capítols (1) 01.05.02.01 708,92

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 05 PLAÇA PAU CASALS

Capítols 02 Paviments

Capítols (1) 03 Paviment continu

1 F9H1SA11 M2 PCONTINU - ASFALT COLOREJAT TIPUS AC 11 D 50/70, ACABAT
POLIT

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 11 D 50/70, DE 5CM DE GRUIX, AMB BETÚM SINTÈTIC
DE PENETRACIÓ DE COLOR TERRÓS (A ESCOLLIR PER LA DF),
DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 30%
ÀRID CALCARI I 70% ÀRID GRANÍTIC, PER ACABAT POLIT (POLIT
INCLÓS A UNA ALTRE PARTIDA), ESTESA I COMPACTADA.

TIPUS DE ESCLA: AC 11 D

16,49 43,620 719,29
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TIPUS DE CAPA: PER SER POLIDA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DF
TIPUS DE BETÚM: 50/70
FILLER: FILLER CE

INCLOU LA REALITZACIÓ DE LES MOSTRES NECESSARIES PER
ACONSEGUIR EL COLOR I ACABAT QUE DECIDEIXI LA
DIRECCIÓ  FACULTATIVA.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I
TRANSPORTS INTERMEDIS NECESSARIS (INCLÒS TEMPS
D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 18)

2 F9H1SA13 M2 POLIT D'ASFALT QUE INCLOU ELS SEGÜENTS TREBALLS:

-DEBASTAT DE TOTA LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC,
PER VISUALITZAR L'ÀRID I PLANIFICAR EL PAVIMENT.
-NETEJA DEL PAVIMENT PER POSTERIOR VORADA APLICACIÓ
DE VORADA
-VORADA BITUMINOSA SUMINISTRADA I APLICADA AL
PAVIMENT PER TAPAR IMPERFECCIONS DE L'ASFALT
-AFINAT DE LA SUPERFICIE AMB DIAMANT METÀL.LIC PER
ELIMINAR L'ECXES DE VORADA I VISUALITZAR L'ÀRID
-POLIT DE REMATS I VORADES
-APLICACIÓ DE RESINA SEGELLADORA

ACABAT DEL PAVIMENT CLASSE 3.

LA PARTIDA INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS I TOTS ELS
TREBALLS PER DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA. (P - 19)

16,71 43,620 728,89

3 F9H1SA04 T ASFALT TIPUS AC 22 BIN S 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN S 50/70, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA
AMB MITJANS PETITS I SENSE VIBRACIÓ.

INCLOU TOTES LES FEINES, ELEMENTS AUXILIARS, APLECS I
TRANSPORTS INTERMEDES NECESSARIS (INCLÒS TEMPS
D'ESPERA) PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECETE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 17)

60,77 10,469 636,20

TOTAL Capítols (1) 01.05.02.03 2.084,38

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 05 PLAÇA PAU CASALS

Capítols 03 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 9,422 103,92

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 2,827 8,54

TOTAL Capítols 01.05.03 112,46

EUR
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Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 06 C/ ST ANTONI

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 68,600 275,09

2 F219SA05 M2 Demolició paviment de peces de pedra natural recuperant la pedra
natural per posterior col.locació; gruix màxim entre peça de paviment i
capa de morter de 16cm.
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 2)

10,59 53,130 562,65

3 F9WZV010 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic (P - 20)

99,88 3,000 299,64

4 F9WZX001 U Col·locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes de
serveis, de qualsevol mida, situades en vorera, en obres de renovació
del paviment de la vorera  (P - 21)

62,55 7,000 437,85

TOTAL Capítols 01.06.01 1.575,23

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 06 C/ ST ANTONI

Capítols 02 Pavimentació

1 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant
mitjans mecànics i/o manuals, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment,
excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat
metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid
i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del
paviment perimetral amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur
32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 23)

453,13 3,000 1.359,39

2 F9B111X025 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt recuperats de
qualsevol mida fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix (no inclou el
suministre del llambordí de bassalt), col·locats amb morter d'alta
resistència i reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC.
Inclou la barreja de formigó en el morter de base en el cas de que el
gruix de morter sigui superior a 3cm. (P - 14)

57,23 53,130 3.040,63

3 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb
una reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la
recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i substituint les
peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el
paviment. Així mateix inclou la retirada del material sobrant a
l'abocador i el cànon del mateix.

(P - 12)

38,80 19,130 742,24

4 F9B1X003 m2 Reparació de paviment de llambordins de bassalt de qualsevol mida
fins a 30x20cm i fins a 12cm de gruix, col·locats amb morter M15,
pastat i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclou el suministre de
les peces de llambordi de bassalt. Inclou la barreja de formigó en el

89,23 2,000 178,46
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morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui superior a
3cm. (P - 11)

TOTAL Capítols 01.06.02 5.320,72

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 06 C/ ST ANTONI

Capítols 03 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 4,304 47,47

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 7,173 21,66

TOTAL Capítols 01.06.03 69,13

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 07 C/ ESTUDIS

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 35,040 140,51

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de
pedra natural (només paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 1)

6,62 25,570 169,27

TOTAL Capítols 01.07.01 309,78

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 07 C/ ESTUDIS

Capítols 02 Pavimentació

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides
18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la casa Vibrazos o
equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb
ciment cola prèvi a la col.loació, i reblert de junts amb beurada de
ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui
superior a 3cm.
(P - 13)

64,95 25,570 1.660,77

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant
mitjans mecànics i/o manuals, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment,
excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat
metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid
i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del
paviment perimetral amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur
32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part

453,13 2,000 906,26
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proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 23)

3 F9B1X004 m2 Rejuntat de paviment de llambordins de qualsevol tipus i dimensió amb
una reblert de junts amb morter d'alta resistencia per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC. Inclou la
recol·locació de les peces a la geometria inicial, retirant i substituint les
peces fissurades, i la neteja posterior del material sobrant de tot el
paviment. Així mateix inclou la retirada del material sobrant a
l'abocador i el cànon del mateix.

(P - 12)

38,80 11,030 427,96

TOTAL Capítols 01.07.02 2.994,99

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 07 C/ ESTUDIS

Capítols 04 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 5,523 60,92

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 1,657 5,00

TOTAL Capítols 01.07.04 65,92

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 08 C/ PADUA

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 60,000 240,60

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de
pedra natural (només paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 1)

6,62 141,000 933,42

TOTAL Capítols 01.08.01 1.174,02

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 08 C/ PADUA

Capítols 02 Pavimentació

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides
18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la casa Vibrazos o
equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb
ciment cola prèvi a la col.loació, i reblert de junts amb beurada de
ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui

64,95 141,000 9.157,95
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superior a 3cm.
(P - 13)

TOTAL Capítols 01.08.02 9.157,95

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 08 C/ PADUA

Capítols 04 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 30,456 335,93

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 9,137 27,59

TOTAL Capítols 01.08.04 363,52

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 09 ESPAIS VARIS ZONA CENTRE

Capítols 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 M Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 22) 4,01 280,000 1.122,80

2 F219SA04 M2 Demolició paviment de peces prefabricades de formigó o peces de
pedra natural (només paviment); gruix màxim: 16cm
Inclou, demolició de paviment, només paviment de gruix inferior a 13
cm i la capa de morter, amb mitjans necessaris i càrrega mecànica i
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines,
elements auxiliars, aplecs i transports intermedis necessaris (inclòs
temps d'espera) per a deixar la partida correctament executada segons
plànols de projecte i indicacions de la df.
(P - 1)

6,62 135,500 897,01

TOTAL Capítols 01.09.01 2.019,81

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 09 ESPAIS VARIS ZONA CENTRE

Capítols 02 Pavimentació

1 F9B1X085 m2 Reparació de paviment de llambordins prefabricats de mides
18x12x6.5cm tipus VIBRAZOLIT PETREO de la casa Vibrazos o
equivalent, col·locats amb morter M160 (M15), pastat, encolat amb
ciment cola prèvi a la col.loació, i reblert de junts amb beurada de
ciment cola. Inclou suministre de llambordins. Inclou la barreja de
formigó en el morter de base en el cas de que el gruix de morter sigui
superior a 3cm.
(P - 13)

64,95 135,500 8.800,73

2 MDDRX001 u Reparació de perímetre de pou en paviment de peces, mitjançant
mitjans mecànics i/o manuals, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment,
excavació, preparació i compactació del terreny, encofrat, encamisat
metàl·lic, ancoratges químics, farcit amb morter monocomponent, fluid
i expansiu a força de ciment tipus Sika, Grout o similar, reparació del
paviment perimetral amb formigó o resines epoxídiques tipus Sikadur
32N o similar. Inclosa la neteja de la zona d'actuació i part part

453,13 6,000 2.718,78

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 13

proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 23)

TOTAL Capítols 01.09.02 11.519,51

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 09 ESPAIS VARIS ZONA CENTRE

Capítols 04 Càrrega i transport

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 5)

11,03 68,468 755,20

2 F2441230 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) dentro de la obra, con camión para
transporte de 7 t (P - 4)

3,02 20,540 62,03

TOTAL Capítols 01.09.04 817,23

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 10 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítols 01 DEPOSICIO CONTROLADA

1 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

19,08 274,396 5.235,48

2 F2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

46,28 27,440 1.269,92

3 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència 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) (P - 10)

26,91 0,000 0,00

4 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-29,90 0,000 0,00

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

3,77 0,000 0,00

TOTAL Capítols 01.10.01 6.505,40

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 10 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítols 02 GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS

1 XPA00005 PA Partida alçada a justificar per a la gestió interna de residus de l'obra,
segons estudi de gestió de residus. (P - 0)

199,46 1,000 199,46

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Capítols 01.10.02 199,46

Obra 01 Pressupost MESURA 8

Carrers 10 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítols 03 GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS

1 XPA00004 PA Partida alçada a justificar per a la gestió externa de residus de l'obra,
segons estudi de gestió de residus. (P - 0)

169,48 1,000 169,48

TOTAL Capítols 01.10.03 169,48

EUR
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PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítols Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítols 01.01.01  Enderrocs 1.006,10

Capítols 01.01.02  Pavimentació 7.274,40

Capítols 01.01.04  Càrrega i transport 288,76

Carrers 01.01  C/ ESCOLAPIS 8.569,26

Capítols 01.02.01  Enderrocs 8.978,68

Capítols 01.02.02  Paviments 41.499,53

Capítols 01.02.03  Càrrega i transport 2.065,78

Carrers 01.02  PLAÇA LLARGA 52.543,99

Capítols 01.03.01  Enderrocs 2.106,29

Capítols 01.03.02  Pavimentació 8.313,40

Capítols 01.03.03  Càrrega i transport 107,09

Carrers 01.03  C/ MAJOR 10.526,78

Capítols 01.04.01  Enderrocs 3.993,65

Capítols 01.04.02  Pavimentació 16.332,65

Capítols 01.04.03  Càrrega i transport 284,61

Carrers 01.04  C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA 20.610,91

Capítols 01.05.01  Enderrocs 1.495,51

Capítols 01.05.02  Paviments 2.793,30

Capítols 01.05.03  Càrrega i transport 112,46

Carrers 01.05  PLAÇA PAU CASALS 4.401,27

Capítols 01.06.01  Enderrocs 1.575,23

Capítols 01.06.02  Pavimentació 5.320,72

Capítols 01.06.03  Càrrega i transport 69,13

Carrers 01.06  C/ ST ANTONI 6.965,08

Capítols 01.07.01  Enderrocs 309,78

Capítols 01.07.02  Pavimentació 2.994,99

Capítols 01.07.04  Càrrega i transport 65,92

Carrers 01.07  C/ ESTUDIS 3.370,69

Capítols 01.08.01  Enderrocs 1.174,02

Capítols 01.08.02  Pavimentació 9.157,95

Capítols 01.08.04  Càrrega i transport 363,52

Carrers 01.08  C/ PADUA 10.695,49

Capítols 01.09.01  Enderrocs 2.019,81

Capítols 01.09.02  Pavimentació 11.519,51

Capítols 01.09.04  Càrrega i transport 817,23

Carrers 01.09  ESPAIS VARIS ZONA CENTRE 14.356,55

Capítols 01.10.01  DEPOSICIO CONTROLADA 6.505,40

Capítols 01.10.02  GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS 199,46

Capítols 01.10.03  GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS 169,48

Carrers 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 6.874,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
138.914,36

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

EUR

PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 2: Carrers Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Carrers 01.01  C/ ESCOLAPIS 8.569,26

Carrers 01.02  PLAÇA LLARGA 52.543,99

Carrers 01.03  C/ MAJOR 10.526,78

Carrers 01.04  C/FOSSAR VELL-ESGLÈSIA 20.610,91

Carrers 01.05  PLAÇA PAU CASALS 4.401,27

Carrers 01.06  C/ ST ANTONI 6.965,08

Carrers 01.07  C/ ESTUDIS 3.370,69

Carrers 01.08  C/ PADUA 10.695,49

Carrers 01.09  ESPAIS VARIS ZONA CENTRE 14.356,55

Carrers 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 6.874,34

Obra 01 Pressupost MESURA 8 138.914,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
138.914,36

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

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

Obra 01 Pressupost MESURA 8 138.914,36

138.914,36

EUR
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PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ
MESURA 8. REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 138.914,36

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 138.914,36........................................................... 18.058,87

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 138.914,36.............................................................. 8.334,86

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 165.308,09

21 % IVA SOBRE 165.308,09............................................................................................. 34.714,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 200.022,79

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents  mil vint-i-dos euros amb setanta-nou cèntims

Vilanova i la Geltrú, març 2021

Joan Carles Adell i Torrelles
E.C.C.P. nº 10.075
EMAB,S.L.
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