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1.- ANTECEDENTS 

El present projecte s’emmarca dins d’una sèrie d’actuacions encaminades a 

l’actualització i reforma de les instal·lacions esportives de la ciutat, en especial 

d’aquells aspectes que afecten al seu manteniment i conservació. 

 

2.-  DADES BÀSIQUES DE L’ACTUACIÓ 

Situació: Avinguda de  Salvador Espriu, 14 

Tipus d’obra: Reparació i canvi de gespa del terreny de joc 

Superfície aprox. de l’actuació: 5.213 m2 

Promotor: Ajuntament de Badalona 

Gestor: Ajuntament de Badalona / Engestur SA 

 

3.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte d’aquesta actuació és donar compliment a la demanda dels usuaris de les 

instal·lacions de canviar la gespa del terreny de joc, que per desgast s’ha fet casi 

impracticable per l’esport a que està destinat (Futbol). 

Terreny de joc.- Es contempla el canvi de la gespa artificial actual per una nova gespa 

combinada de fil monofilament i fibril·lat, especial per la pràctica del futbol.  

Les característiques tant de la gespa com de la seva col·locació es detallen en el 

pressupost i les fitxes de característiques tècniques de la present memòria. 

S’inclou així mateix el canvi de porteries, banderins, repintat de pistes. 

 

4.- FOTOS ESTAT ACTUAL 
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5.- CONSTRUCCIÓ 

Desprès de la inspecció visual del camp, es comprova que hi ha diversos flonjalls a la 

capa suport i, a més a més, que la zona de joc no evacua correctament, formant-se 

grans bassals d’aigua.  

Per reparar aquests desperfectes s’excavaren les zones afectades fins a nivell de la 

base de terra, es tornarà a compactar i es farà un reblert de formigó amb malla 

electrosoldada fins a la cota de l’actual base. 

A sobre es col·locarà una capa d’asfalt, segons s’indica al pressupost adjunt, adaptant 

la pendent de manera que es garanteixi la correcta evacuació del camp. Es col·locaren 

reixes de desguàs a dues bandes del camp, connectant amb la xarxa d’embornals 

existents. 

Les característiques de la nova gespa són detallades al pressupost i la col·locarà una 

empresa especialitzada i contrastada en aquests tipus d’instal·lacions, emetent el 

corresponent certificat de garantia i condicions de manteniment. 
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També es preveu la instal·lació de noves porteries, banderins i repintat de línies de joc, 

segons condicions i característiques expressades per els tècnics municipals i reflectides 

en el pressupost adjunt. 

 

6.- PLA D’OBRES 

El termini d’execució de l’actuació projectada, segons indicacions dels tècnics 

municipals, es fixa fins al 13 de setembre de 2020, a partir de  la signatura de l’acta de 

replanteig, la qual està prevista per al 25 de juny de 2020. 

 

7.- PRESSUPOST 

El pressupost per coneixement de l’administració (PCA) incloent-hi la coordinació de 

seguretat i salut en fase d’execució  és de  298.556,99 € (IVA inclòs). 

 

8.- SEGURETAT  I  SALUT 

Segons el R.D. 1627/1997 de disposicions mínimes de Seguretat i Salut en obres de 

construcció i degut a la existència d’un projecte d’obres, abans de l’inici de l’actuació, 

el contractista haurà de presentar un Pla de Seguretat i Salut que contempli tots els 

treballs inclosos en el projecte i en base a l’estudi bàsic de seguretat i salut, que haurà 

de ser aprovat per el coordinador de l’obra en fase d’execució. 

 

Ricard Mateu Pellejero 
Arquitecte de l´empresa municipal Engestur S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

Badalona, a la data de la signatura digital 
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DESCRIPCIÓN TOLERANCIA

Tufting

Galga 15,9 mm

Altura del hilo mm ±   5%

Numero de puntadas /10 cm ± 10%

Cantidad de puntadas / m² ± 10%

Número de hilos / m2 hilos

Peso de la fibra  g/m² ± 10%

DESCRIPCIÓN TOLERANCIA

Composición

Tipo de fibra

Colores

Espesor del hilo

Anchura del hilo mm

Espesor del hilo micras ± 10%

Número de hilos hilos

Resistencia a la rotura N

Estiramiento a la rotura %

DESCRIPCIÓN TOLERANCIA

Composición

Tipo de fibra

Colores

Espesor del hilo

Anchura del hilo mm

Espesor del hilo micras ± 10%

Número de hilos hilos

Resistencia a la rotura N

Estiramiento a la rotura %

DESCRIPCIÓN TOLERANCIA

Tejido soporte principal

Naturaleza

Peso por unidad 240 g/m²

Composicíon del látex Estireno Butadieno

Peso del látex 1100 g/m² ± 10%

Peso total backing 1340 g/m² ± 10%

Peso total 3260 g/m² ± 10%

Accesorios

Aplicaciones

ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA

Lineas de marcaje ( ancho de 50,75 y 100mm ) disponible en rollos de 50ml

Football - Rugby

CARACTERÍSTICAS DEL BACKING

ESPECIFICACIÓN

Polypropileno

Tejido

5500

5,5

110

1

70

55

Sports Green

Monofilamento

Fieldgreen / Olivegreen

15600

1,3

360

6

>17

40

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 2

Polietileno

Hilo recto pre-fibrilado

Polietileno

CÉSPED SINTÉTICO 

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIÓN

En línea

 5/8

60

10,5

6614

1534488

1920

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 1



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

X 120,00 144,68 204,00 1,70 170504 NP

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

638,00 no si

- X 2 X 128,00 217,54 173,28 170101 NP D5

- - 1 -
170102 

170103
NP D5

- - 1 - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- X 2 X 1,00 1,74 4,49 170407 NP -

- - 1 - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- - 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades 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 mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 

gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 

REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008
Obra

Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    

m3
CLA

R1-R3

VAL ( R )

sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 

dels residus
Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES

Llots
- -

- -

Altres - -

D5-D8 R5-R10

- -

-

-

-

-

-

-

S'han detectat 

terres 

contaminades

CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

BADALONA/BARCELONÈS

3Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008

Separació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         

Tn

Volum real    

m3

versió V4 2018

Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: REPARACIÓ I CANVI DE GESPA AL CAMP MUNICIPAL DE CAN CABANYES

ELIM ( D ) VAL ( R )

AVINGUDA SALVADOR ESPRIU, 14 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 

NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
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Adreça: BADALONA/BARCELONÈS

3Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: REPARACIÓ I CANVI DE GESPA AL CAMP MUNICIPAL DE CAN CABANYES

AVINGUDA SALVADOR ESPRIU, 14 Municipi/Comarca:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

-

2.244,00

1.955,52

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant 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.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

177,77 Tn 11 €/Tn 1.955,52 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

204,00 Tn 11 €/Tn 2.244,00

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic - -

Fusta - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls 4,49 -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses - -

Material ceràmic - -

Formigó 44,80 - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació

De drenatge

REBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè 162,00

TERRENYS 

NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN 
CABANYES 
 
 

  
E -  TIPOLOGIA K 
 
E00 -  Familia 00 
 
E001 -  Familia QS2 
 
E0010002 - Extracció de la gespa artificial existent, amb maquinària especialitzada Green machine, separant els farcits per a el 
seu reaprofitament. Els rotllos de gespa recuperat seran de 2 m d'ample i tindran el llarg de l'amplada del camp. La màquina 
utilitzada permetrà separar en el moment de la extracció la sorra i el cautxú que es dipositarà en big bag separats per al la seva 
posterior reutilització.  La gespa artificial resultant, quedarà enrotllada a la mateixa instal·lació i preparada per a la seva 
posterior trasllat. 
  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 

forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 

correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 

a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  

- Repàs i piconatge de caixa de paviment  

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

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres  

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives  

Repàs i piconatge:  

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 
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- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas  

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 

mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 

dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 

generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  - 25 mm  

- Planor:  ± 15 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  

- 0°C en reblert o estesa de grava  

- 2°C en terraplenat amb terres adequades  

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 

de granota).  

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

REPÀS I PICONATGE:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 

amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 

compactació especificada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres.  

REPÀS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F -  TIPOLOGIA F 

 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FFC0,F2194AL5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

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

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment 

senyalitzada.  
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C272. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a caixa de paviment  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

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

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb 

la vegetació i la brossa 
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- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 

deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 

MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 

de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 

terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 

els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació.  

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

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 

útils.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 

de màquines o de camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes 

de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
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avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 

donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

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 de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R45037. 
 
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  
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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%  

 

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 
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deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F926 -  SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 

vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 

a les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 

i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G1A732. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó. 

S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:  

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols 

de quars o amb l'execució d'una textura superficial  

- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 

separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 

eventualment dotat de junts longitudinals  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

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

Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments per a carreteres amb formigó HF:  

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 

- Col·locació del formigó 

- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 

- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
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La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 

longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):  

Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 

del PG 3 vigent.  

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm  

Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 

prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 

es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 

la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 

o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 

un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 

la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 

una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 

a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.  

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 

fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 

l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi 

els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint 

les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.  

L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques 

descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.  

El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 

del PG 3 vigent.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 

irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 

de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 

ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 

de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 

1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 

construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 

no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 

a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica 
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la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11271. 
 
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 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 

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 
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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 termini de trencament 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 addicional.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 

per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 

es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 

longitudinal.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 

sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 

i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 

542.7.2 del PG 3.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 

la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 

comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 

no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari 

cal executar un junt transversal.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 

a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 

complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 

la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 

en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 

proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 

temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 

que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 

condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 

fórmula de treball.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 

la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 

assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 

mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 

de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 

de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 

humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 

quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 

15 cm un de l'altra.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 

s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 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 
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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).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

 

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  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més 
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J13J40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb emulsions bituminoses.  

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de cura (CUR)  

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

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  

En el reg d'adherència:  

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós.  

CONDICIONS GENERALS:  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 

lligant o producte de cura.  

REG D'IMPRIMACIÓ:  

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  

- C50BF4 IMP 

- C60BF4 IMP  

Dotació del lligant:  

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 

- En tots els casos: > = 500 g/m2.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  

Dotació del lligant:  

- En tots els casos: >= 200 g/m2. 

- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 

bituminós: >= 250 g/m2.  

Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material 

tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
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REG DE CURA:  

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  

- C60B3 CUR 

- C60B2 CUR  

Dotació del lligant:  

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 

- En tots els casos: >= 300 g/m2.  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja 

de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  

Ha de complir, a més, les següents condicions:  

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 

- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 

- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  

La dotació del granulat de cobertura:  

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg 

sota l'acció del trànsit. 

- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 

aplicat el reg.  

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 

autoritzi. 

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 

corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de 

la DF. 

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de 

dues franges.  

REG D'IMPRIMACIÓ:  

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, 

sense arribar a formar tolls. 

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 

del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera 

que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 

No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents 

a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles 

per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació 

del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada 

per la DF.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant 

i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 

produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 

Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície 

aplicada.  

REG DE CURA:  

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 

finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 

El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit 

per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada 

per la DF .  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
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No són d'abonament els excessos laterals.  

DOTACIÓ EN KG/M2:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  

- Una longitud de 500 m de calçada. 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 

- La superfície regada diàriament.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides 

en safata, en un nombre de punts >=3.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  

- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les 

tasques de control a realitzar són les següents:  

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS 

D'ADHERÈNCIA:  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 

25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 

MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 

superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 

mescla bituminosa superior.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z4AA24. 
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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 
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(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  

- 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) 
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5H1A93. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 

sobre solera de formigó.  

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

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge dels mòduls prefabricats 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 

- Col·locació de les reixes  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del 

bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
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sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  TIPOLOGIA K 
 
K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7A24H0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 

el suport.  

S'han considerat els materials següents:  

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes  

- Làmina de polietilè  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir  

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

Barrera amb pel·lícula bituminosa:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació del producte amb les capes necessàries  

Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.  

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.  

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses: >= 8 cm 

- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

- Feltre: >= 5 cm  

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 

seca.  

BARRERA AMB LÀMINES:  

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 

BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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L -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ 
 
LD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
LDH -  NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Neteja d'elements de clavegueram amb camió-bomba equipat amb mànega d'aigua a pressió i vibrador 

pneumàtic.  

S'han considerat els següents tipus de neteges:  

- Neteges de pous i foses sèptiques 

- Neteges de clavegueres  

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

- Preparació i senyalització de la zona de treball 

- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja 

- Execució de la neteja dels elements de clavegueram 

- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 

- Retirada dels elements de protecció 

- Neteja de la zona que hagi resultat afectada durant les feines  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de 

funcionament. 

Els registres de la instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar 

a restituir. No hi ha d'haver fuites en cap d'aquests elements. 

Si s'han obert finestres en els conductes, aleshores aquestes han de quedar tapades amb materials 

compatibles amb als dels conductes. 

Les zones de treball que s'hagin embrutat durant els treballs en la instal·lació del clavegueram 

s'hauran de netejar.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de neteja s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball. 

Els elements propers a la zona a netejar s'han de protegir. 

S'ha de comprovar que no hi hagi acumulats gasos tòxics a l'interior de les instal·lacions. 

Si es detecten gasos, s'ha d'avisar a la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

L -  PARTIDES DE CANVI DE GESPA I MOBILIARI ESPORTIU 
 

 
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D’EQUIPAMENTS, SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 

i càrrega sobre camió.  

S'han considerat els tipus següents:  

-Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

-Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició 

d'ancoratges amb base de formigó 
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-Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

-Desmuntatge de barana metàl·lica 

-Desmuntatge de reixa i ancoratges 

-Desmuntatge de senyal de trànsit 

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

-Preparació de la zona de treball 

-Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

-Tall d'armadures i elements metàl·lics 

-Trossejament i apilada de la runa 

-Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 

i després les peces separadores.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 

DESMUNTATGE DE REIXA:  

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

 

GESPA ARTIFICIUAL 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Característiques mínimes de la gespa artificial proposada; 
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- Fil monofilament secció diamant multi nervat   (mínim 5 nervis )  

- 340 Micres d’espessor, ample de fibra monofilament de 1.1 mm. 

- Espessor total de las dos fibres combinades: 20.0000 Dtex 

- Dtex per fil monofilament : 2.600 Dtex 

- Número de fils monofilament per puntada : 6 

- Espessor per fil fibril·lat 110 micres.  

- Dtex. per fil fibril·lat: 5.000 Dtex. 

- Nº de puntades/m2: 6.000  

- Pes total: 3.50 gr/m2  

- Fils monofilaments i fibril·lats combinats a la mateixa puntada. 

 

2.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA: 

2.1 El contractista posarà al capdavant de l'obra personal competent encarregat de la seva execució 

i s'atendrà a les condicions i projecte aprovat i amb les instruccions que rebi del director. 

2.2 L'adjudicatari presentarà al Director de l'Obra en el termini de 10 dies, a comptar de la 

notificació de l'adjudicació definitiva, un programa detallat d'execució que hagi presentat a la 

plica. 

2.3 A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d'explosius, 

instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva 

responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat 

del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per a l'Ajuntament. 

2.4 El contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el personal que 

presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com 

de les persones per a les quals hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent. 

2.5 El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l'obra 

o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 

 

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, 

fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Ponts de mico 

- Jocs amb molles 

- Tobogans 

- Gronxadors 

- Piràmides de corda 

- Jocs amb estructura composta 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixats amb daus de formigó fets in situ 

- Fixats amb daus de formigó prefabricat 

- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar 

- Fixats amb fixacions mecàniques 

- Clavats al terra 

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

- Replanteig 

- Preparació del forat, en el seu cas 

- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 

- Fixació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt col·locat ha de ser estable. 

El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 

No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 

Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de 

la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables. 

Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 

Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària: ± 20 mm 

- Horitzontalitat: ± 10 mm 

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU: 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad 

y métodos de ensayo. 

 

  
 
 
 
 
Badalona, a la data de la signatura digital   Conforme l’Ajuntament 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 

Dades de l’obra 
 Tipus d’obra 

Reparació de canvi de gespa en camp de futbol de Can Cabanyes 

 Emplaçament 

Av. de Salvador Espriu 

 Superfície construïda 

 Terreny de joc 5.213 m2 

 Promotor 

AJUNTAMENT DE BADALONA  

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució 

Ricard Mateu Pellejero 

 Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Ricard Mateu Pellejero 

 

Dades tècniques de l’emplaçament 
 Topografia 

Plana horizontal 

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

Variable reblert compactat 

 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

Habitatges i docent 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Clavegueram, aigua, gas electricitat, enllumenat públic 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Variable 

 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 
 

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 posteriors de manteniment. 

Servirà per 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, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, 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 del inici de 

l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 
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l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovaciód’aquesta Administració. 

 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-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. 

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-lo 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). 

 

 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

- 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 

Instal·lacions 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. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

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 amb 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. 
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- 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 del  

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 

- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

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 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. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es 
podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels 

que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, 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 d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, 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. 
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Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- 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). 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l’estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació i baixada de runes. 

 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- 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 parets 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. 

 

 

Ram de paleta 

- 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. 
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- 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). 

 

 

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). 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions 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. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del R.D.1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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. 
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- Treballs que impliquin l’úsd’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A més,  
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- 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. 

- Deixar 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 Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de 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. 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

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 caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. 

- 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 per més d’un 
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operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament 
d’aire. 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

 

 

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. 

 

 

 

Relació de normes i reglaments aplicables 

 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre 
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 
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1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 
abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
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técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
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- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.  

 

Ricard Mateu Pellejero 

Arquitecte de l´empresa municipal Engestur S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badalona, a la data de la signatura digital 
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PROJECTE DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYESOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Retirada de l'equipament esportiu existent i transport al magatzem municipal indicat o abocador si es considera no
aprofitable

1 E0010001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Extracció de la gespa artificial existent, amb maquinària especialitzada Green machine, separant els farcits per a el seu
reaprofitament. Els rotllos de gespa recuperat seran de 2 m d'ample i tindran el llarg de l'amplada del camp. La màquina
utilitzada permetrà separar en el moment de la extracció la sorra i el cautxú que es dipositarà en big bag separats per al la
seva posterior reutilització. La gespa artificial resultant, quedarà enrotllada a la mateixa instal·lació i preparada per a la
seva posterior trasllat.

2 E0010002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfície a justificar 95,000 55,000 5.225,000

TOTAL AMIDAMENT 5.225,000

u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de la antiga gespa a la ubicació sol·licitada per lAjuntament de Badalona3 E0010003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYESOBRA 01
REPARACIONS PAVIMENT DE BASE I SANEJAMENTCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

1 F219FFC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona central 20,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 25,000 2,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 zona gol nord 15,000 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#5 previsió altres zones 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 194,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

2 F2194AL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió cercle central 400,000 400,000

C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#3 rases longitudinals futura canal 95,000 0,200 2,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 638,000

EUR



PROJECTE DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

3 F221C272

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió cercle central 400,000 0,200 80,000

C#*D#*E#*F#2 previsió gol nord 200,000 0,200 40,000

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4 F2R45037

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Esponjament 35 %

C#*D#*E#*F#2 paviment formigó 600,000 0,200 1,350 162,000

C#*D#*E#*F#3 excavació subbase 600,000 0,200 1,350 162,000

C#*D#*E#*F#4 excavació canals 95,000 0,200 0,200 1,350 5,130

TOTAL AMIDAMENT 329,130

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM5 E225T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió cercle central 400,000 400,000

C#*D#*E#*F#2 previsió gol nord 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida6 K7A24H0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió cercle central 400,000 400,000

C#*D#*E#*F#2 previsió gol nord 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

7 F9Z4AA24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió cercle central 400,000 400,000

C#*D#*E#*F#2 previsió gol nord 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

m3 Subbase de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

8 F9G1A732

EUR



PROJECTE DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió cercle central 400,000 0,400 160,000

C#*D#*E#*F#2 previsió gol nord 200,000 0,400 80,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m29 F9J13J40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfície camp a justificar 95,000 55,000 5.225,000

TOTAL AMIDAMENT 5.225,000

t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 70/100 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

10 F9H11271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfície camp a justificar 95,000 55,000 0,050 2,420 632,225

2 gruix promig 5 cm

TOTAL AMIDAMENT 632,225

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

11 FD5H1A93

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 laterals camp 95,000 2,000 190,000

TOTAL AMIDAMENT 190,000

PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYESOBRA 01
GESPA ARTIFICIALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial, combinada de fil monofilament i fibril·lat especialment dissenyada per a la
practica del futbol gràcies a la seva combinació de dues fibres de polietilè d'alta densitat. Es composa del dos tipus de
fibra a la mateixa puntada. Un primer fil monofilament de secció tipus diamant multi nervat en la seva totalitat de 15600
Dtex (mínim 6 nervis assimètrics) de 360 micres i 1,3 mm d'amplada de fil. a cada puntada van 6 fils monofilament de
2600 Dtex cadascun. Fil provat a 200000 cicles de resilència, i una segona fibra prefibrilada recta de 5500 Dtex. Amdues
fibres tenen una densitat de 21100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 60 mm d'alçada i ninim 6614 puntades (+/- 10 %)
fabricada en 5,8´´. Pes de la fibra 1920 gr/m2 (+/- 10 %) i per total aproximat de 3260 gr/m2 (+/- 10 %). Col·locació
mtjançant encolat de juntes dels rotllos. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb 18 kg/m2
de sorra de silex rodona, neta i seca de granulometria 0,3-0,8 mm i 16 kg/m2 de cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5
mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100% de polipropilè, servit en rotllos de 4 m d'amplada.
Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix material de color blanc de 10 cm d'amplada segons reglamentació de la
RFEF i 2 camps de F7 en color blau. Producte provat a laboratori, conforme acompleix els criteris FIFA Quality Pro i
normativa Europea UNE 15330-1. Empresa fabricant certificada FIFA preferd producer i amb certificació Cradle to Cradle
de la gespa artificail o similar. Realització d'assaig de parametres UNE 15330-1 per par de laboratori homologat.

1 E0030001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfície a justificar 95,000 55,000 5.225,000

EUR



PROJECTE DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 5.225,000

PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYESOBRA 01
EQUIPAMENTS ESPORTIUSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de joc de porteries de F11 reglamentaries fixes, de mides 7,32 x 2,44 m fabricades segons UNE
748:2005 tipus 2 en perfil ovoide 120-100 mm extrusionat d'alumini (segons EN-AW) amb refoços interiors i ranura
posterior especial per a la ubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció a les xarxes. El conjunt es
composa de 2 postes i un travesser, units mitjançant matxons metalics col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta
resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes son antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits,
amb subjecció especial creuada per evitar la sortida de la xarxa. Inclou xarxa de trena de poliamida de 4 mm de gruix,
malla 120x120 mm. Mides 7500 x 2500 x 1200 x 2500 mm.

1 E0040001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Joc de porteries F11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de joc de 2 porteries abatibles de F7 reglamentàries de 6 m de longitud interior per 2 m d'alçada interior.
Fabricades en perfil ovoide 120-100 extrusionat d'alumini segons norma EN AW amb reforços interiors i ranura posterior
especial per aubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen per a subjecció de les xarxes i cargols per a la seva
completa incrustació. Sistema d'abatiment compost per braços telescòpics amb rodes de polipropilè fixats a pared o terra
mitjançan postes posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços telescòpics durant l'abatiment. El conjunt
es composa de dos postes i un travesser, units mitjançan matxons metàlics, col·locats a l'interior del perfil i cargols d'alta
resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes son antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits
amb subjecció especial creuada per evitar la sortida de la xarxa. Inclou xarxa de trena de poliamida de 4 mm de gruix,
malla 120x120 mm. Mides 6100 x 2100 x 1000 x 1500 mm.

2 E0040002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2 camps transversals F7 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Banderó de corner flexible amb tub de plàstic de color blanc de D 30 mm i bandera de material textil de color groc. Alçada
sobre rasant 1565 mm i empotrament de 200 mm. Inclou els ancoratges encastats i la fonamentació necessària.

3 E0040003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banderó corners, camp F11 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYESOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI), 1,5 %
del PEM

1 H0000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

EUR



PROJECTE DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYES01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0010001 u Retirada de l'equipament esportiu existent i transport al
magatzem municipal indicat o abocador si es considera no
aprofitable (P - 1)

1,000605,00 605,00

2 E0010002 m2 Extracció de la gespa artificial existent, amb maquinària
especialitzada Green machine, separant els farcits per a el seu
reaprofitament. Els rotllos de gespa recuperat seran de 2 m
d'ample i tindran el llarg de l'amplada del camp. La màquina
utilitzada permetrà separar en el moment de la extracció la sorra i
el cautxú que es dipositarà en big bag separats per al la seva
posterior reutilització. La gespa artificial resultant, quedarà
enrotllada a la mateixa instal·lació i preparada per a la seva
posterior trasllat. (P - 2)

5.225,0001,39 7.262,75

3 E0010003 u Càrrega amb mitjans mecànics i transport de la antiga gespa a la
ubicació sol·licitada per lAjuntament de Badalona
 (P - 3)

1,0001.650,00 1.650,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 9.517,75

OBRA PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYES01

CAPÍTOL REPARACIONS PAVIMENT DE BASE I SANEJAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 10)

194,0009,25 1.794,50

2 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 9)

638,0005,74 3.662,12

3 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 11)

120,0004,68 561,60

4 F2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)

329,1308,69 2.860,14

5 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM (P - 8)

600,0001,78 1.068,00

6 K7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i
144 g/m2, col·locada no adherida (P - 19)

600,0001,74 1.044,00

7 F9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o
solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 16)

600,0003,08 1.848,00

8 F9G1A732 m3 Subbase de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat (P - 13)

240,000129,15 30.996,00

9 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 15)

5.225,0000,51 2.664,75

10 F9H11271 t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
70/100 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 14)

632,22573,00 46.152,43

11 FD5H1A93 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 190,00088,51 16.816,90

EUR



PROJECTE DE REPARACIÓ I CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES

PRESSUPOST Pàg.: 2

mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix (P - 17)

CAPÍTOLTOTAL 01.02 109.468,44

OBRA PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYES01

CAPÍTOL GESPA ARTIFICIAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0030001 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial, combinada de fil
monofilament i fibril·lat especialment dissenyada per a la practica
del futbol gràcies a la seva combinació de dues fibres de polietilè
d'alta densitat. Es composa del dos tipus de fibra a la mateixa
puntada. Un primer fil monofilament de secció tipus diamant
multi nervat en la seva totalitat de 15600 Dtex (mínim 6 nervis
assimètrics) de 360 micres i 1,3 mm d'amplada de fil. a cada
puntada van 6 fils monofilament de 2600 Dtex cadascun. Fil
provat a 200000 cicles de resilència, i una segona fibra
prefibrilada recta de 5500 Dtex. Amdues fibres tenen una
densitat de 21100 Dtex a la mateixa puntada. Fil de 60 mm
d'alçada i ninim 6614 puntades (+/- 10 %) fabricada en 5,8´´. Pes
de la fibra 1920 gr/m2 (+/- 10 %) i per total aproximat de 3260
gr/m2 (+/- 10 %). Col·locació mtjançant encolat de juntes dels
rotllos. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel,
llastrada amb 18 kg/m2 de sorra de silex rodona, neta i seca de
granulometria 0,3-0,8 mm i 16 kg/m2 de cautxú SBR de
granulometria 0,5-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing
especialment reforçat 100% de polipropilè, servit en rotllos de 4
m d'amplada. Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix
material de color blanc de 10 cm d'amplada segons
reglamentació de la RFEF i 2 camps de F7 en color blau.
Producte provat a laboratori, conforme acompleix els criteris FIFA
Quality Pro i normativa Europea UNE 15330-1. Empresa
fabricant certificada FIFA preferd producer i amb certificació
Cradle to Cradle de la gespa artificail o similar. Realització
d'assaig de parametres UNE 15330-1 per par de laboratori
homologat.

 (P - 4)

5.225,00015,39 80.412,75

CAPÍTOLTOTAL 01.03 80.412,75

OBRA PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYES01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS ESPORTIUS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0040001 u Subministrament de joc de porteries de F11 reglamentaries fixes,
de mides 7,32 x 2,44 m fabricades segons UNE 748:2005 tipus 2
en perfil ovoide 120-100 mm extrusionat d'alumini (segons
EN-AW) amb refoços interiors i ranura posterior especial per a la
ubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció a
les xarxes. El conjunt es composa de 2 postes i un travesser,
units mitjançant matxons metalics col·locats a l'interior del perfil i
cargols d'alta resistència. Els ganxos de subjecció de les xarxes
son antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament
arrodonits, amb subjecció especial creuada per evitar la sortida
de la xarxa. Inclou xarxa de trena de poliamida de 4 mm de gruix,
malla 120x120 mm. Mides 7500 x 2500 x 1200 x 2500 mm.
 (P - 5)

1,0001.586,04 1.586,04

2 E0040002 u Subministrament de joc de 2 porteries abatibles de F7 2,0001.368,27 2.736,54

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

reglamentàries de 6 m de longitud interior per 2 m d'alçada
interior. Fabricades en perfil ovoide 120-100 extrusionat d'alumini
segons norma EN AW amb reforços interiors i ranura posterior
especial per aubicació dels ganxos de polipropilè que serveixen
per a subjecció de les xarxes i cargols per a la seva completa
incrustació. Sistema d'abatiment compost per braços telescòpics
amb rodes de polipropilè fixats a pared o terra mitjançan postes
posteriors ancorats que treballen com a punt de gir dels braços
telescòpics durant l'abatiment. El conjunt es composa de dos
postes i un travesser, units mitjançan matxons metàlics, col·locats
a l'interior del perfil i cargols d'alta resistència. Els ganxos de
subjecció de les xarxes son antilesió en polipropilè d'alta densitat,
completament arrodonits amb subjecció especial creuada per
evitar la sortida de la xarxa. Inclou xarxa de trena de poliamida
de 4 mm de gruix, malla 120x120 mm. Mides 6100 x 2100 x 1000
x 1500 mm.
 (P - 6)

3 E0040003 u Banderó de corner flexible amb tub de plàstic de color blanc de D
30 mm i bandera de material textil de color groc. Alçada sobre
rasant 1565 mm i empotrament de 200 mm. Inclou els
ancoratges encastats i la fonamentació necessària.
 (P - 7)

4,00028,93 115,72

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.438,30

OBRA PRESSUPOST  CANVI GESPA CAN CABANYES01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H0000001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció
col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI), 1,5 % del
PEM
 (P - 18)

1,0002.500,00 2.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 9.517,75
Capítol 01.02 REPARACIONS PAVIMENT DE BASE I SANEJAMENT 109.468,44
Capítol 01.03 GESPA ARTIFICIAL 80.412,75
Capítol 01.04 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 4.438,30
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 2.500,00

01 Pressupost  CANVI GESPA CAN CABANYESObra 206.337,24

206.337,24

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost CANVI GESPA CAN CABANYES 206.337,24
206.337,24

EUR
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ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST

CAPÍTOL 01.01 TREBALLS PREVIS 9.517,75 €          

CAPÍTOL 01.02 REPARACIONS PAVIMENT DE BASE I SANEJAMENT 109.468,44 €     

CAPÍTOL 01.03 GESPA ARTIFICIAL 80.412,75 €       

CAPÍTOL 01.04 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 4.438,30 €          

CAPÍTOL 01.05 SEGURETAT I SALUT 2.500,00 €          

PROJECTE DE CANVI DE GESPA DE CABANYES (PEM) 206.337,24 €     

Benefici Industrial (BI) 6% 12.380,23 €       

Despeses Generals (DG) 13% 26.823,84 €       

Pressupost base de licitació sense IVA 245.541,31 €     

IVA 21 % 51.563,68 €       

PRESSUPOST PER CONTRACTE (PC) 297.104,99 €     

Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució 1.200,00 €          

IVA 21% 252,00 €             

1.452,00 €          

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTACIÓ (PCA) 298.556,99 €     

Conforme,                  L'Ajuntament Ricard Mateu 

Arquitecte

Badalona, a la data de la signatura digital

1



Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
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