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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
MEMÒRIA
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE
L’ajuntament de Castell - Platja d’Aro promou el Projecte de construcció d’una rampa
accessible al camí de Ronda de s’Agaró en el tram més ample entre Cala Pedrosa i la plaça
del Mirador, així com l’adequació de l’entorn.

1.2 SITUACIÓ, SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE I ESTAT ACTUAL DE LA URBANITZACIÓ

El conjunt està situat en el límit oriental del terme Municipal amb Sant Feliu de Guíxols, en el
camí de Ronda de s’Agaró entre cala Pedrosa i la plaça del Mirador.
Actualment es disposa d’una escala per salvar el desnivell existent i es proposa la construcció
d’una rampa accessible per completar l’itinerari accessible entre la plaça de la Gasela i la
plaça del Mirador del camí de Ronda de s’Agaró.

1.3 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

1.3.1 Pavimentació
S’ha previst com a paviments un paviment de travertí ratllat, de 60x40cm, per l’arrencada i
l’arribada de la rampa.

1.4 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En compliment de l’article 132 RD 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de
l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 ‘octubre de Contractes del Sector Públic, s’elabora
l’annex Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de
les obres.
La durada de les obres, tenint en compte les unitats d’obra, els rendiments per l’execució
d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin
presentar serà de quatre setmanes (4).

1.5 SEGURETAT I SALUT
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf g) de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el present projecte s’inclou un Estudi
de Seguretat i Salut.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
MEMÒRIA
1.6 CONTROL DE QUALITAT
En compliment de la normativa vigent abans de començar l’obra la direcció facultativa
elaborarà un document de Control de Qualitat per l’execució de les obres. A l’annex de
Control de qualitat quedarà reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte
de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta
del pla de control de qualitat.
1.7 PRESSUPOSTOS
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i
tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent Pressupost d’Execució Material:
53.167,45€ (CINQUANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a les Despeses Generals i el
Benefici Industrial i l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) s’obté el següent Pressupost d’Execució
per Contracta:
64.332,61€ (SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

1.8 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE
Document núm. 1: Memòria i annexos
· Memòria
· Annexos a la memòria:
1.-Annex de Justificació de la Normativa Vigent
2.- Annex de Pavimentació i Ferm
3.-Annex de Pla de Treball
4.-Annex de Seguretat i Salut
5.- Annex Estudi de Gestió de Residus
6.-Annex de Justificació de Preus
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
MEMÒRIA
1.9 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i de l’article 233
del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una
obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja
que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol
de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.
1.10 CONCLUSIONS
Amb tot el que s’exposa a la Memòria i altres documents, es considera que queda definit el
projecte constructiu de d’una rampa al camí de Ronda de s’Agaró en el tram més ample
entre cala Pedrosa i la plaça del Mirador al T.M. de Castell-Platja d’Aro.
Amb tot l’anterior es considera suficientment explicat i justificat el projecte que es sotmet a la
Superioritat per si s’estima convenient la seva aprovació.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Castell – Platja d’Aro, novembre 2021
Jordi Espriu, arquitecte municipal
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ANNEX JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT

El projecte s’ajusta al POUM i les normatives constructives que li són d’aplicació i que
s’enumeren de manera no exhaustiva en els apartats següents i en el Plec de condicions
tècniques particulars.
També es compleixen les disposicions establertes en la Llei 20/91, de promoció de l’accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques i el Decret 135/95 que desplega l’esmentada Llei, així
com a l’Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats, especialment pel que fa a la disposició d’un itinerari de vianants accessible
A continuació s’indiquen les normatives utilitzades per a la realització del present projecte:
1.1

Aspectes generals
-

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, LOE
LEY 38/1999 DE 5 DE NOVEMBRE. (BOE Nº266 6/11/1999).
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE
RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ (BOE 28/03/2006) – I LES SEVES MODIFICACIONS
POSTERIORS.
ORDRE FOM/588/2017 DE 15 DE JUNY QUE MODIFICA EL DB-HE I EL DB-HS
RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE (BOE 311 DE 27/12/2019)
RD 1371/2007 DE 19 D’OCTUBRE (BOE 23/10/2007) – I LES SEVES MODIFICACIONS
POSTERIORS.
RD 173/2010 DE 19 DE FEBRER (BOE 11/03/2010)

-

REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES.
LEY 8/2013, DE 26 DE JUNIO, BOE NÚM. 153,27/06/2013 – I LES SEVES MODIFICACIONS
POSTERIORS.

-

NORMES PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES D’EDIFICACIÓ.
DECRET 462/1971 (BOE: 24/3/71) MODIFICAT PEL RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

-

RD SOBRE EL VISADO COL·LEGIAL OBLIGATORIO.
RD 1000/2010 DE 5 DE AGOSTO (BOE 6/08/2010)

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

ARQUITECTURA
LLEI 12/2017, DE 06 DE JULIOL ; DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA (DOGC Nº 7411,
13/07/2017)

-

S’ESTABLEIX UN CERTIFICAT SOBRE COMPLEMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES
D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES.
RESOLUCIÓ DE 4 DE NOVEMBRE DE 1988. DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA (DOGC
Nº 1075, 30/11/1988)

-

PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL.
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LLEI 8/2020, DEL 30 DE JULIOL. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA (AL DOGC NÚM.8192 DE
DATA 03/08/2020)

1.2

Urbanisme
-

-

-

-

1.3
-
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1.4

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME
DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST (DOGC Nº5686 05/08/2010) I LES SEVES
MODIFICACIONS POSTERIORS:
LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME
APROVAT PEL DL 1/2010.
LLEI 8/2020, DEL 30 DE JULIOL, DE PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL.
REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME
DECRET 305/2006, DE 18 DE JULIOL, (DOGC Nº4682, 24/07/2006) I LES SEVES
MODIFICACIONS.
REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA.
DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG (DOGC Nº 6623, 15/05/2014) I LES SEVES
MODIFICACIONS POSTERIORS.
ORDENANCES MUNICIPALS
ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES
BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO (BOE Nº61, 11/03/2010)

Barreres urbanístiques
LLEI 20/1991 DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES. CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
URBANÍSTIQUES (DOGC NÚM. 1526 DE 4/12/1991)
- DECRET 135/1995 DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE PROMOCIÓ DE
L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL
CODI D’ACCESSIBILITAT. (CAPÍTOL 2: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
URBANÍSTIQUES –BAU-) (DOGC NÚM. 2043 DE 28/04/1995).
- ORDRE VIV/561/2010, D’1 DE FEBRER, PER LA QUAL ES DESENVOLUPA EL DOCUMENT
TÈCNIC FDE CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ PER A
L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DESL ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS.

Xarxes de serveis
-

DECRET 120/1992 DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA: CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES PROTECCIONS A INSTAL·LAR
ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL
SUBSÒL. (DOGC NÚM. 1606 DE 12/06/1992)
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1.5

DECRET 196/1992 DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PEL QUE ES MODIFICA L’APARTAT A) DEL PREÀMBUL I EL PUNT 1.2 DE
L’ARTICLE 1 DEL DECRET 120/1992. (DOGC NÚM. 1649 DE 25/09/1992)
ORDENANÇA D’OBRES I D’INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
DE LA CIUTAT DE BARCELONA. (BOP NÚM. 122 DE 22/05/1991)
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES DELS DIFERENTS
SERVEIS.
NORMES UNE DE MATERIALS, SISTEMES O MÈTODES DE COL·LOCACIÓ I CÀLCUL

Control de qualitat
-

-

-

1.6

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE
RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ (BOE 28/03/2006) – I LES SEVES MODIFICACIONS
POSTERIORS.
ORDRE FOM/588/2017 DE 15 DE JUNY QUE MODIFICA EL DB-HE I EL DB-HS
RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE (BOE 311 DE 27/12/2019)
INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE PRODUCCIÓ DELS
FORMIGONS FABRICATS A CENTRAL.
RD 163/2019, DE 22 DE MARÇ; MINISTERIO DE PRESIDENCIA (BOE Nº86, 10/04/2019)
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16)
RD 256/2016, DE 10 DE JUNY ; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 153, 25/06/2016)

Seguretat i higiene en el treball
-

-

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
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4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
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-

-

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE; JEFATURA DEL ESTADO (BOE Nº 269, 10/11/1995) I LES
SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
RD 171/2004, PEL QUAL ES DESENVOLUPA L’ARTICLE 24 DE LA LLEI 31/1995, DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS.
ES DESENVOLUPA L’ARTICLE 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
RD 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE (BOE Nº 256, DE 25 D'OCTUBRE DE 1997)
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.
RD 39/1997, DE 17 DE GENER ; MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (BOE Nº 27,
31/01/1997) I LES SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
REIAL DECRET 604/2006, DE 19 DE MAIG, PEL QUAL ES MODIFIQUEN EL REIAL DECRET
39/1997, DE 17 DE GENER, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DELS SERVEIS DE
PREVENCIÓ, I EL REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
RD 604/2006, DE 19 DE MAIG. (BOE Nº 127, DE 29/5/2006)
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RESOLUCIÓ DE 21 DE DESEMBRE DE 2017, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, PER LA
QUAL S'INSCRIU EN EL REGISTRE I PUBLICA EL VI CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE Nº232, DE 26/09/2017)
TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE INFRACCIONS I SANCIONS EN L’ORDRE SOCIAL.
RD 5/2000, DE 4 DE AGOSTO (BOE Nº. 189, DE 8/08/2000). I LES SEVES MODIFICACIONS
POSTERIORS.
REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
LEY 32/2006, DE 18 D’OCTUBRE ; JEFATURA DE ESTADO (BOE Nº 250, 19/10/2006) I LES
SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
RD 1109/2007, DE 24 D'AGOST PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 32/2006, DE 18 D'OCTUBRE,
REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
ORDRE SOBRE REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES COMUNICACIONS D’OBERTURA
O DE REPRESA D’ACTIVITATS EN EL CENTRE DE TREBALL.
ORDEN TIN/1071/2010, DE 27 D’ABRIL (BOE Nº106, 1/5/2010)
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ
ORDRE, DE 12/01/1998 ; DEPARTAMENT DE TREBALL (DOGC Nº 2565, 27/01/1998)
LLIBRE DE VISITES ELECTRÒNIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
RESOLUCIÓ DE 25 DE NOVEMBRE DE 2008. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
(BOE, Nº 290, 02/12/2008)
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.
RD 486/1997 DE 14 D’ABRIL, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (BOE Nº 97,
23/04/1997) I LES SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL.
RD 485/1997 DE 14 D’ABRIL, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (BOE Nº 97,
23/04/1997). I LES SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A
AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.
RD 665/1997, DE 12 DE MAIG, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 124, 24/05/1997), I
LES SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
RD 427/2021, DE 15 DE JUNY, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 142, 16/06/2021)
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.
RD 773/1997 DE 30 DE MAIG, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 140, 12/06/1997).
MODIFICAT PEL RD 1076/2021 DE 7 DE DESEMBRE, MINISTERIO DE PRESIDÈNCIA (BOE NÚM.
293, 8/12/2021).
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ DELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL.
RD 1215/1997 DE 18 DE JULIOL, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 188, 07/08/1997)
RD 2177/2004 PEL QUE ES MODIFICA EL RD 1215/1997 PEL QUE S’ESTABLEIXEN LES
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL EN MATÈRIA DE TREBALLS EN ALÇADA.
PROTECCIÓ DE SALUT I SEGURETAT DAVANT ELS RISCOS DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A
VIBRACIONS MECÀNIQUES.
RD 1311/2005 DE 4 DE NOVEMBRE, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (BOE Nº
265, 05/11/2005). I LES SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 15 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ANNEX JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT

-

-

-

-

-

-

1.7

PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS
RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ AL SOROLL.
RD 286/2006, DE 10 DE MARÇ ; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 60, 11/03/2006)
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS TREBALLS AMB RISC
D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT.
RD 386/2006, DE 31 DE MARÇ; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 86, 11/04/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.
RD 614/2001 DE 26 DE JUNY; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 148, 21/06/2001)
CREACIÓ DEL REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES DE CATALUNYA PER A INTERVENIR EN
EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ
DECRET 102/2008, DE 6 DE MAIG,; DEPARTAMENT DE TREBALL ( DOGC NÚM. 5127 08/05/2008)
NORMA DE CARRETERES 8.3-IC DE SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES FORA DE POBLAT.
ORDRE DE 31 D’AGOST DE 1997; MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (BOE, Nº
224, 18/09/1987)
S’ESTABLEIX UN CERTIFICAT SOBRE COMPLEMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES
D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES.
RESOLUCIÓ DE 4 DE NOVEMBRE DE 1988. DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA (DOGC
Nº 1075, 30/11/1988)

Gestió de residus i enderrocs
-

-

-

-
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OPERACIONS DE VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ I LA LLISTA EUROPEA SOBRE RESIDUS.
ORDEN MAM/304/2002, DE 08 DE FEBRER ; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (BOE NUM. 43,
19/02/2002)
REGULA L'ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS.
D 21/2006, DE 14 DE FEBRER; DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA (DOGC NUM. 4574,
16/02/2006)
SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
RD 105/2008, DE 1 DE FEBRERO; MINISTERIO DE PRESIDENCIA (BOE NÚM 38 13/02/2008)
S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DELS RESIDUS.
DL 1/2009, DE 21 DE JULIOL ; DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA (DOGC NUM. 5430,
28/07/2009) I LES SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
S'APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
D 89/2010, DE 29 DE JUNY; DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE (DOGC NUM.
5664, 06/07/2010)
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.
LEY 22/2011, DE 28 DE JULIOL; JEFATURA DEL ESTADO (BOE NUM. 181, 29/07/2011). I LES
SEVES MODIFICACIONS POSTERIORS.
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1.8

COMUNICACIÓ PRÈVIA EN MATÈRIA DE RESIDUS I SOBRE ELS REGISTRES GENERALS DE
PERSONES PRODUCTORES I GESTORES DE RESIDUS DE CATALUNYA.
D 197/2016, DE 23 DE FEBRER; DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (DOGC NUM.
7066, 25/02/2016)
CLASSIFICACIÓ, LA CODIFICACIÓ I LES VIES DE GESTIÓ DELS RESIDUS A CATALUNYA
[ENTRA EN VIGOR EL 19/01/2018]
D 152/2017 DE 17 D’OCTUBRE; DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (DOGC NUM.
7477, 19/10/2017)
S'APROVA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE
CATALUNYA (PRECAT20)
RD 210/2018, DE 6 D’ABRIL; MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA, ALIMIENTACIÓ I MEDI
AMBIENT (DOGC NUM. 7599, 16/04/2018. BOE Nº92, 16/04/2018). MODIFICAT PER LA
RESOLUCIÓ TES/3137/2020, DE 27 DE NOVEMBRE.

Estructura
-

-

-

-
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DB SE (SEGURETAT ESTRUCTURAL)
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE
RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ (BOE 28/03/2006) – I LES SEVES MODIFICACIONS
POSTERIORS.
CODI ESTRUCTURAL
RD 470/2021, DE 29 DE JUNY; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 190, 10/08/2021)
APROVACIÓ DE LA NORMA REGLAMENTÀRIA NRE-AEOR-93, SOBRE ACCIONS A
L'EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D'EDIFICIS
D'HABITATGES.
ORDRE, DE 18 DE GENER DE 1994 ; DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES (DOGC Nº 1852, 28/01/1994)
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR02).
RD 997/2002 DE 27 DE SETEMBRE ; MINISTERIO DE FOMENTO (BOE Nº 244, 11/10/2002)
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
RD 751/2011 DE 27 DE MAIG ; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº 149, 23/06/2011)
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ANNEX PAVIMENTACIÓ

1. INTRODUCCIÓ

A continuació justificarem la solució adoptada pel paviment i les voreres proposades en el
projecte.
2. EXPLANACIÓ
En les zones on s’obre una nova obertura, es considera la base del paviment existent com una
esplanada tipus E2.
3. VORERES
3.1.
VORERES
La secció que s’adopta és de peces de travertí ratllat de 60x40cm amb una base de formigó,
sobre una base de tot-u de 15 cm. de gruix.
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1. MEMÒRIA
El present annex s’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 4 (quatre) setmanes.
S’acompanya, a continuació, d’un diagrama de barres amb la programació de les obres, en
compliment de l’article 132 de Reglament General de la Llei de Contractes de l’Administració
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i l’article 123 apartat “e”
del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
L’obtenció del termini d’execució de les obres definides en aquest projecte s’ha basat en les
següents premisses:
-

El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.

-

Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple
dels mateixos.

-

S’han considerat jornades de vuit (8) hores i setmanes de cinc (5) dies laborals.

-

El diagrama s’ha programat tenint en consideració com activitats les unitats d’obra més
importants.

2. DIAGRAMA DE BARRES

ACTIVITATS

TEMPS

SETMANES
1 2 3 4

SEGURETAT I SALUT
REPLANTEIG

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
INST. IL·LUMINACIÓ
PAVIMENTACIO I RAMPA
MESURES CORRECTORES
ACABATS
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS

1. OBJECTE
El present annex té per objecte la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus d’acord amb les
exigències de la normativa més recent, autonòmica catalana i estatal. Marc legal que
estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi
de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de
valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit).

2. INTRODUCCIÓ
Els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció constitueixen residus que contenen
fraccions valorables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de
deposició controlada en el sòl per tal que es reincorporin al cicle de la naturalesa en
condicions òptimes.
És per aquest motiu que es portà a terme el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
En aquest decret s’estableix la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i
residus de la construcció en general que es destinen a l’abandonament, no considerant-se
residus destinats a l’abandonament les terres o materials procedents de l’excavació que hagin
de ser utilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada.
En el cas dels projectes d’obres públiques es concretarà el sistema de gestió de les terres i
materials sobrants, tal com especifica el mencionat Decret 201/1994, que en el present projecte
es preveuen portar a l’abocador controlat més proper.
Posteriorment es portà a terme el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació de Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aquest decret neix de la necessitat d’una adaptació del Decret 201/1994 quant a diversos
aspectes de la seva regulació derivats de l’experiència que s’ha assolit durant els anys de la
seva aplicació, aspectes que contribueixen a un millor control de la gestió dels enderrocs i
altres residus de la construcció en base a sol·licitar documents d’acceptació dels residus
generats per part dels gestors autoritzats així com actualització de les quanties de les fiances
per la gestió dels mateixos.
Finalment, cal tenir en compte que el 30 de juny de 1999 va entrar en vigor la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’intervenció integral de l’Administració Ambiental. Atesa la incidència d’aquesta
normativa en diferents àmbits, com ara el relatiu als residus de la construcció, es fa necessari
adaptar el Decret 201/1994 a les noves exigències de la normativa ambiental.

3. GESTIÓ DE RESIDUS
Qualsevol obra té dos tipus de gestió: la gestió de dins de l’obra i la de fora de l’obra. Per
aquest motiu es considera que cal fer un estudi aprofundint les diferents possibilitats de gestió
“internes” i “externes” més adequades a l’obra, d’acord a:
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-

L’espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra

-

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ

-

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

Es considerarà l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels
residus de construcció i demolició i es tendirà, en aquest ordre, a la reutilització al reciclatge
o a qualsevol altre tipus de valorització.
La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició està
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus No especials i dels residus Especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta), gestió mínima que pot anar-se ampliant
en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixen a la mateixa
obra i a l’entorn proper d’aquesta.
Segons el RD 105/2008 aquests residus s’han de separar en les següents fraccions, quan, de
forma individualitzada per cada una d’aquestes, la quantitat prevista de generació del
total de l’obra superi les següents quantitats:
Formigó: 80t
Maons, teules, materials ceràmics: 40t
Metall: 2t
Fusta: 1t
Vidre: 1t
Plàstic: 0,5t
Paper i cartró: 0,5t
En cas de no poder fer aquesta separació en origen, es podrà encomanar-la a un gestor de
residus autoritzat.
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Es defineixen a continuació les operacions a realitzar en quant a gestió de residus:
-

Tipus de separació selectiva i nombre de contenidors en funció de les possibilitats de
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

-

Quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de
residu petri (m3) que s’ha evitat portar a l’abocador.

-

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

-

Dades sobre el destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització,
separació, transferència o de dipòsits controlats)
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4. ESTIMACIÓ DE RESIDUS
L’estimació dels residus generats a l’obra s’ha fet seguint els següents criteris:

-

S’han utilitzat els amidaments de les demolicions que figuren al pressupost per tal de
determinar els residus corresponents.

-

En el cas dels residus especials a més de l’anterior, s’han utilitzat els models d’inventari
que apareixen a la guia publicada per l’Agència de Residus de Catalunya.

D’aquesta forma l’estimació de residus generats per tipologia, i en metres cúbics i en tones,
és:
-

Residus de terres i ferms.

CODI CER

-

DESCRIPCIÓ CODI CER

TIPOLOGIA

Volum (m3)

Massa (t)

Terres no contaminades

No especial

3,314

5,30

Resta de residus

CODI CER

DESCRIPCIÓ CODI CER

Volum (m3)

Massa (t)

150101

Envasos de paper i cartró

1,07

0,08

150104

Envasos metàl·lics

0,18

0,03

150110*

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes

0,48

0,05

150111*

Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits,
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa

0,63

0,10

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els residus que porten en el codi CER un (*) són residus especials

5. QUADRE RESUM GESTIÓ DELS RESIDUS
Pels resultats obtinguts, només caldrà un contenidor pels residus No Especials barrejats.
També es preveu la generació de residus Especials per la qual cosa serà necessari habilitar una
zona per ells amb tants bidons com calgui.
Resumint, l’obra ha de disposar de com a mínim de 1 contenidor de residus No Especials
barrejats, una zona d’aplec pels residus inerts (mescles bituminoses) i una zona habilitada pels
residus Especials amb tants bidons com calgui.
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1

OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al “PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE
RONDA DE S’AGARÓ EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL
MIRADOR”.

1.2

OBJECTE

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de els obres
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen
de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h)
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball,
de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional
i els mitjans a utilitzar havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra,
el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l’obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de Seguretat a dur a terme amb la memòria, plec
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas.
Els objectius d’aquest Estudi són els següents:
· Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització
tècnica de l’obra.
· Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir.
· Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la
realització dels treballs.
· Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció col·lectiva i
equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció.
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· Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent
Pla de Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció.
· Crear un ambient de Salut laboral a l’obra.
· Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident.
· Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents.
· Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que
treballin en l’obra.
· Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de
Seguretat i Salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment.

2

PROMOTOR – PROPIETARI

Promotor
Adreça
Població

3

: AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
: C/Mossèn Cinto Verdaguer, 4
: Castell-Platja d’Aro

AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.
Adreça
Població

4

DADES DEL PROJECTE

4.1

AUTOR/S DEL PROJECTE

Autor del Projecte
Adreça
Població

4.2
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

: AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
: C/Mossèn Cinto Verdaguer, 4
: Castell-Platja d’Aro

: AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
: C/Mossèn Cinto Verdaguer, 4
: Castell-Platja d’Aro

TIPOLOGIA DE L’OBRA

El present projecte consisteix en la construcció d’una rampa metàl·lica i adequació de
l’entorn en el tram més ample entre cala Pedrosa i la plaça del Mirador.

4.3

SITUACIÓ

Emplaçament
Adreça
Codi Postal

: Castell d’Aro
: Passeig Castell i Mar
: 17249
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Població

4.4

: Castell-Platja d’Aro

COMUNICACIONS

Carretera

4.5

: Avinguda de la Platja

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

Aigua
Gas
Electricitat
Sanejament
Altres

4.6

: AQUALIA
: GAS NATURAL
: ENDESA
: AQUALIA
: TELEFONICA

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS
D’EVACUACIÓ

Bombers
Emergències
Mossos d’Esquadra
Urgències

085
112
088
061

CAP Platja d’Aro
Adreça: Av. de Castell d'Aro, 55, Platja d’Aro
Telèfon: 972 82 71 22
CAP Sant Feliu de Guíxols
Adreça: Carrer de Gravina, 27, Sant Feliu de Guíxols
Telèfon: 972 32 60 09

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CAP Catalina Cargol
Adreça: carrer de l’Hospital 17-19 (edifici Fleming) Palamós
Telèfon: 972 60 06 16
Hospital de Palamós
Adreça: carrer Hospital, 36, Palamós
Telèfon: 972 60 01 60
Hospital Universitari de Girona, Doctor Josep Trueta
Adreça: Avinguda de França 60, Girona
Telèfon: 972 20 27 00
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4.7

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE SEGURETAT I SALUT

El pressupost d’Execució Material (PEM) destinat a Seguretat i Salut és de 600,00€ (SIS-CENTS
euros).

4.8

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 setmanes.

4.9

MÀ D’OBRA PREVISTA

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones.

4.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA
Cap de colla
Oficial 1a
Ajudant
Manobra
Manobra especialista

4.11 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ
DE L’OBRA

Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en
l’execució de l’obra.
DEMOLICIONS I ENDERROCS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

·
·
·
·

Maquinària de càrrega
Camions de trabuc
Compressors i martells pneumàtics
Eines manuals

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ I TERRAPLENS
· Maquinària d’excavació
· Maquinaria de moviment de terres
· Maquinària de compactació
· Camions de trabuc
· Compressors i martells pneumàtics
· Eines manuals
· Grups electrògens
BASE I PAVIMENTS
· Maquinària de demolició
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·
·
·

Camions de trabuc
Regs
Eines manuals

POUS, RASES, ETC.
· Maquinària d’excavació
· Camions
· Formigoneres
· Grues
· Prefabricats
· Eines manuals
ACABAMENTS, BARRERES, VORADES, SENYALITZACIÓ, MOBILIARI URBÀ.
· Formigoneres
· Col·locació paviments
· Prefabricats
· Camions
· Grues
· Eines manuals
JARDINERIA, ZONES VERDES.
· Camions
· Grues
· Subministrament de plantes
· Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió
· Tractaments fitosanitaris
· Eines manuals

4.12 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espumes a
zones amb risc d’incendis o d’explosió, caldrà un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

-

-

-

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc
d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò
especificat a la Norma Tècnica, MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos
inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc...
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-

-

-

-

-

·
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Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions
particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc...
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàrament els voltants del
les màquines.
Les operacions de transvasemant de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influència d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar.se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici o un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzem, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors són:
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats sobre suports fixats a paraments
verticals, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70m del
sòl.
- En àrees amb possibilitats de focs A, la distància a recòrrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim,
no excedirà de 25m.
- En àrees amb possibilitats de focs B, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de làrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15m.
- Els ectintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.
Quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.
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5

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Pe l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:
5.1
·

SERVEIS HIGIÈNICS
Lavabos

S’utilitzaran els banys dels bars, establiments o banys públics propers a l’obra
5.2

LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Estisores
Pinces
Guants d’un sol ús

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
el material utilitzat o caducat.
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6

ÀREES AUXILIARS
6.1

LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els valors
mínims/màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació del
treballs.
Les zones d’apilament
adequadament.

provisional

estaran

balisades,

senyalitzades

i

il·luminades

De forma general el persona d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

7

TRACTAMENT DE RESIDUS

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius edl D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc o descontrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc
on portarà els seus residus de construcció.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

8

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8h/dia i
40h/setmana.
8.1

MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l’organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat de forma singular a:
- Amiant
- Plom, Crom, Mercuri, Niquel
- Sílice
- Vínil
- Urea formol
- Ciment
- Soroll
- Radiacions
- Productes tixotròpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli
- Baixos nivells d’oxigen respirable
- Animals
- Entorn de drogodependènia habitual.

8.2

DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com
a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial
b) Nom comú, si és el cas.
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si es tracta d’un preparat, el nom químic
de les substàncies presents.
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g) El número CEE, si en té
h) La quantitat nominal del contingut (per preparants)
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses.
·

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatxematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
·

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

9

CONDICIONS DE L’ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc...
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si quest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els ambits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui dirant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previste per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra es
situaran segons indica l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
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9.1

SERVEIS AFECTATS

Els plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o
omissions. El contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos
en el preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
9.2

SERVITUDS

Les obres ocasionaran problemes en les vies de comunicació de la zona de manera
temporal a la carretera.
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera, de llums
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.
Com amb els indicats per als serveis efectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Accion Preventiva” (Art. 15L.
31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art.
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
10.1 PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’obra dissenyada contempla procediments d’execució ordinaris atès que es tracta
únicament de la implantació d’una rotonda per la qual els mitjans d’execució
convencionals seran suficients.
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució , hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
10.2 ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
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10.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ PLA D’EXECUCIÓ
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS

: Relació d’unitats d’obra

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

: Prelació temporal de realització material d’unes unitats
respecte a altres

DURADA DE LES ACTIVITATS

: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés contructiu inicialment previst en el Projecte Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.

11

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art. 10 RD 1627/1997
de 24 d’octubre) Reglas generales de seguridad para máquinas (Art. 18 RD 1495/1986 de 26
de maig de 1986) i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

12

MEDIAMBIENT LABORAL

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

12.1 IL·LUMINACIÓ
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensistat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
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Les intensitat mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional –
habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amasat i
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
200lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratassat de
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
12.2 SOROLL

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Per a facilitar el seu desenvolupament el Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15m de distància)
Formigonera petita <500l
Formigonera mitjana >500l
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

82-94dB
82dB
72dB
60dB
103dB
94 dB
60-75dB
80dB
95dB
90dB
110dB
105dB
100dB
95-100dB
84-90dB
150dB
105dB
105dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficacia:
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1er.- Supressió del risc en origen
2on.- Aillament de la part sonora
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
12.3 POLS
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

-

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest-fibrociment-amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment – amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment – amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i
el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que hi fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C=------------------------- mg/m3
%SiO2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable” que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses son retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
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-

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviment de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura
elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors
o injecció d’aigua
Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall
Regat de pistes
Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treballs i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

12.4 ORDRE I NETEJA
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment
pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
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4t.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització,
Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals
8è.- Drenatge de vessament en forma de tolls de carburants o greixos
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida, inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada
En els punts de radiacions en consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
12.5 RADIACIONS IONITZANTS
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiació, com son:

-

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etc...

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

-

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

Les instal·lacions on es realitzin eàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionitzants
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raig X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui mejo de 70 kV.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques “in vivo”.
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial
Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant
l’ús de fonts radioactius o equips emisors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.
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-

Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fósfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el que decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues
classes fonamentals d’accidents per radiació, és a dir a) Irradiació externa accidental (per
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells son, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de
les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any o 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc. En
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics)

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota la manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del
conegut axioma de seguretat que diu que el treball més segur és aquell que no es realitza.
Per a manipular materials es preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

-

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer
i més accessible
Lliurar el material, no tirar-lo
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-

-

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada
en empenya i turmells
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos o bé sobre l’espatlla
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de
Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

-

Automatització i mecanització dels processos
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport

Adoptar Mesures prreventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

-

Utilització d’ajudes mecàniques
Reducció o redisseny de la càrrega
Actuació sobre l’organització del treball
Millora de l’entorn de treball

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

-

Ús correcte de les ajudes mecàniques
Ús correcte dels equips de protecció individual
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues
Informació sobre el pes i centre de gravetat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells
3er.- Evitar dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4t.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recòrrer pel material manipular,
evitant estacionament intermedis entre el lloc de partida del material manipulat i
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è.- Traginar sempre els materials dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.
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6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega
2on.- Assentar els peus fermament
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls
4rt.- Mantenir l’esquena dreta
5è.- Subjectar l’objecte fermament
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames
7è.- Durant el transport la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l’altura de l’espatlla
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins a arribar al centre de
gravetat de la càrrega
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla
- Durant el transport mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades
10è.- Està prohibit aixecar més de 50kg de forma individual. El valor límit de 30kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50kg quan es tracti de descarregar un material per
a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones,
es redueixen aquests valors a 15 i 25kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició
que sigui conegut o convingut per l’equip.
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial,
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que
s’interposi, o apantali els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada elecció, seguiment i control d’ús.
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:

15

-

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris de llargària 2,5m d’amplària, 1,1m amb paviment de entramat
de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries,
muntants de 2m d’alçada, sostre de xapa d’acer de 3mm de gruix

-

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5m, d’amplària 1,1m amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentaries.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb
un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests
Sistemes Instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació
dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del
contracte de la zona del cos protegida amb una energia fora de control, d’intensitat inferior
a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficiència equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D. 159/95 i R.D. 773/97.
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel
beneficiari.
En els casos en què no existeixen normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic, que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció,
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

17

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
-

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament ddel
procés a l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

-

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos
o amb riscos especials.

-

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència
d’activitats, la presència dels “Recursos preventius” és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97.
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball.
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2. Treballs en els quals l’exposició o agents químics o biològics suposi un risc especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la
presència de recurs preventiu:
ENDERROCS
ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS D’ESTRUCTURES AÈRIES
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REVESTIMENTS
PINTATS-ENVERNISSATS
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

18

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalitació i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seuretat
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa n oelimina els riscos, malgrat això
la seva observació que és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acba gent cas omís de qualsevol
tipus de senyal.
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El R.D. 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
·

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

·

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència
que requereixi mesures urgents de protecció i evacuació

·

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

·

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurpa de complir que:
1. Les vies i sortide específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme als R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries, en el cas que vehicles de l’obra
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització
d’advertència.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

19

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el contractista definirà les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és el cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases d’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc... i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar a l’inici, l’extensió la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050x600mm) amb 10 dies d’antelació a l’inici
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o a l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

19.1 NORMES DE POLICIA
·

Control d’accessos

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Una vegada establerta la delimitació de perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per el control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.
·

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el calor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin definirà un procés per garantir
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per l’obra i l’intrusisme
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o
particular.
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19.2 ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
·

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc...
En el PLA DE SEGURTETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixants centímetres (60cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60m) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un
metre (1m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. Canvis de la
zona ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97
19.3 TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
·

Tanques

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tipus de tanques
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200x100cm només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o
similars.
En cap cas, s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones
de risc.
·

Complements
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Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el
seu perímetre.
·

Manteniment
El contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant graffitis,
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC
·

Entrades i sortides de vehicles i maquinària
Vigilància
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrades i sortides, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària de l’obra excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
Camions en espera
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi
fora de l’obra.

·

Càrrega i descàrrega

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre de l’àmbit del tancament
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
-

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’estacionament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia urbana.

-

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100cm, delimitant el
camó pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

-

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al
Coordinador de Seguretat de l’obra.

-

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

-

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.
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·

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Apilament
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca de l’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament
de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca,
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40m)
d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuació
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una llona de plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el
seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els
transports
dels contenidors.

·

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar
la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

19.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

·

Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o
operacions productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de particules sòlides (pols, ciment, etc...)
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà abans de la sortida de
l’obra d’una solera de formigó o planxes de religa de 2x1m com a mínim, sobre la
qual s’aturaran els camions i netejaran per reg amb manguera cada parella de
rodes.
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
·

Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir
pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

19.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que hi comprenen i hi compleixen.
19.7 RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC
·

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3IC
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals
·

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
-

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

-

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40m)

·

Elements de protecció
Pas de vianants
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran pels
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a
terram d’un alçada mínima d’un metre (1m) amb travesser intermedi
entornpeus de vint centímetres (0,20m) a la base. L’alçada de la passarel·la
no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15m)
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Els elements que formen les tanques o baranes seran preferiblements continus.
Si son calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze
centímetres (0,15m)
Folrats i rases
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense
ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció
del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
·

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi
hagi enllumant públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització
vertical i horitzontal com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants formada amb tanques metàl·liques de 200x100cm,
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
·

Abalisament i defensa

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
-

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra.

-

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

-

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril en el sentit de circulació,
per salvar l’obstacle de les obres.

-

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de
les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta intensitat de circulació , en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.. la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents de vianants o treballadors (desplaçament o enderroc
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc...)
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD2.
·

Paviments provisionals
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents del propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrpa una compactació del 90%PM (pròctor modificat)
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una
barana fixa de protecció.
·

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris
provisionals compliran les següents condicions mínimes:
-

Alçada lliure d’obstacles 2,10m

-

En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5m de diàmetre.

-

No podran haver-hi escales ni graons aïllats

-

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%

-

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces
Si és de terra tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat)

-

Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i cint centímetres (1,20m) i un
pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat i una fletxa de
senyalització.
·

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva substracció.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La senyalització l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets
·

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
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19.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA
·

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i el seu llindar. L’Entitat Municipal responsable
de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un metre (1m) de la zona no
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin
sempre lliure d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona
d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins de l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui continua i sense ressalts.

20

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:

-

Caiguda al mateix nivell
Atropellaments
Col·lisions amb obstacles a la vorera
Caiguda d’objectes

20.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l’obra:
-

Muntatge de tanca metàl·lica a base d’elements prefabricats de 2m d’alçada
separant el perímetre de l’obra, de les zones de trànsit exterior.

-

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que hauà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.

-

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
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llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de
perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de contractar un servei de control d’accessos a l’obra, a càrrec d’un Servei de
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

-

21

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
- Incendi, explosió i/o deflagració
- Inundació
- Col·lapse estructural per maniobres fallides
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes
- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior” cobrin les següents mesures mínimes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22

Ordre i neteja general
Accessos i vies de circulació interna de l’obra
Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció
Punts de trobada
Assistència Primers Auxilis

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

De les diverses partides a executar es considera que algunes d’aquestes tindran incidència
en el futur manteniment de les obres.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En aquest aspecte l’enllumenat és una de les actuacions amb més necessitat de
manteniment pel canvi de làmpades, fet pel qual s’haurà de tenir en compte l’alçada de la
columna d’enllumenat.
Les arquetes previstes seran registrables per afavorir posteriors reparacions.
Altres partides habituals amb necessitat de manteniment són la neteja de cunetes i
canalitzacions, l’execució de futurs reforços del paviment, la senyalització horitzontal i
vertical, i les plantacions.
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23

ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció. Article 5.
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada
Contractista adjudicatari en els seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la
tecnologia de construcció que li sigui pròpia.
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball.
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual
pot recórrer.
Les probabilitats s’han qualificat com:
· Probabilitat baixa

B

· Probabilitat mitjana
· Probabilitat alta

M
A

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser:
· Lleugerament danyós
· Danyós

LD

D

· Extremadament danyós DE
En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el riscestimat:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

· Trivial

T

· Tolerable

TO

· Moderat

M

· Important

I

· Intolerable

IN

La qualificació s’assigna segons la següent taula:

Qualificació de les conseqüències previsibles

Probabilitat Baixa de que
ocorri

Lleugerament
danyós

Danyós

Extremadament
danyós

Risc Trivial

Risc Tolerable

Risc moderat
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA
Probabilitat Mitjana de que
ocorri

Risc Tolerable

Probabilitat alta de que ocorri Risc moderat

Risc moderat

Risc important

Risc important

Risc intolerable

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar:
· Protecció col·lectiva
· Protecció individual
Els riscos s’analitzaren i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de
danys a tercers.

23.1 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS
Activitat : Construcció d’arquetes menors
Nom del perill identificat
Caigudes al mateix nivell per
trepitjada
sobre terrenys irregulars o enfangats
Talls
per
manejat
de
peces
ceràmiques i
eines de paleta.
Sobre esforços, (treballs en postures o
sustentació de peces pesades).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Dermatitis per contacte amb el
ciment.
Atrapament
entre
objectes,
(ajustament de
canonades i segellats).
Projecció violenta d’objectes, (tall de
material ceràmic).
Estrés
tèrmic,
(altes
o
baixes
temperatures).
Sobre esforços, (treballar en postures
obligades).
Trapijades sobre terrenys inestables.
Caigudes al mateix nivell

B
X

Probabilitat
M
A

X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T
X

X

X

X
X

Estimació del risc
To
M
I

In

X

X
X

Protecció
c
i
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T
X

X

X

X
X
X

Activitat : Demolició de paviments
Nom del perill identificat
Caigudes al mateix nivell (caminar
sobre runes, terrenys irregulars).
Projecció violenta de partícules,
(ruptura o talls de paviments)
Sobre esforços (manejament d’eines
pesades)
Soroll per : (compressores, martells
neumàtics, espadons).
Pols ambiental..
Talls per manejament de materials i
eines

B
X

Probabilitat
M
A

X
X

X

Estimació del risc
To
M
I

In

Protecció
c
i
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA
Vibracions,
(manejament
martells,neumàtics, espandons).
Projecció violenta de partícules.

de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conseqüències
Ld
D
Ed

T

Estimació del risc
To
M
I

X

Activitat : Entibacions
Nom del perill identificat
Els derivats de les operacions de
càrrega i descàrrega de fusta :
Atrapaments.
Erosions.
Caigudes.
Sobre esforços.
Els originals per fallada de l’entibació
tradicional de fusta :
Aterrament general.
Aterrament de persones
Inundació.
Cops a les persones pels components
de l’entibació
Sobre esforços per : (circulació de
persones en postures obligades;
Sustentació de peces de fusta
pesades
Caigudes a la resa per : (salt directe
sobre ella; baixa a través de
l’acodalament).
Talls i erosions, (manejament de fusta).
Trepitjades sobre objectes punxants

B

Probabilitat
M
A

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Protecció
c
i

X
X
X

X

X
X
X
X

In

X
X

X

X

X

X
X

X

Activitat : Excavació de terres a màquina en rases.
Nom del perill identificat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Despreniments
de
terres,
(per
sobrecàrrega o tensions internes).
Despreniments de la cantonada de
coronació per sobrecarrega.
Caigudes de persones al mateix nivell,
(trepitjar
sobre
terreny
solt
o
enfangat).
Caigudes per persones a l’interior de
la rasa (manca de senyalització o
il·luminació)
Atrapament de persones amb els
equips de les màquines, (amb la
cullera al treballar refinant).s.
Cops per objectes despresos.
Caigudes
d’objectes
sobre
els
treballadors.
Estrés tèrmic, (generalment per alta
temperatura).
.Soroll ambiental.
Pols ambiental.

B
X

Probabilitat
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X

T

X

X

X

X

Estimació del risc
To
M
I
X
X

In

Protecció
c
i
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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Activitat : Formigonat de ferms urbanització i d’obra civil.
Nom del perill identificat
Caiguda de persones de la màquina,
(despistes o confiança pel seu
moviment lent).
Caiguda de persones al mateix nivell.
Estrés tèrmic, (insolació).
Sobre
esforços,
(picament
circumstancial, refins).
Empenta entre camió de transport del
formigó i la tremuja de la màquina.
Soroll ambiental.
Cremades per asfalts.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Els riscos derivats del treball
En
condicions
meteorològiques
extremes,
(fred,
calor,
humitat
intensos).

B
X

Probabilitat
M
A

X
X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

Estimació del risc
To
M
I
X

In

Protecció
c
i
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Conseqüències
Ld
D
Ed

T

Activitat :Instal·lació de canonades

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom del perill identificat
Caigudes
d’objectes,
(pedres,
materials, etc).
Cops per objectes despresos en
manipulació manual.
Caigudes per persones per qualsevol
causa.
Caigudes de persones al caminar per
les proximitats d’una rasa, (absència
d’il·luminació, de senyalització o
d’oclusió).
Enfonsament de les parets de la rasa,
(absència de blindatges, utilització
d’entibació artesanals de fusta).
Interferències
amb
conduccions
subterrànies
(inundació
sobtada,
electrocució).
Sobre esforços (romandre en postures
forçades, sobrecàrregues).
Estrés
tèrmic
(generalment
per
temperatura alta).
Trepitjades sobre terrenys irregulars o
sobre materials.
Talls per manejament de peces
ceràmiques i eines de paleta.
Dermatitis per contacte amb el
ciment.
Atrapament
entre
objectes,
(ajustament
de
canonades
i
segellats).
Caiguda
de
canonades
sobre
persones per qualsevol causa.
Atrapaments per qualsevol causal.
Pols, (tall de canonades en via seca).
Projecció violenta de partícules, (tall
de canonades en via seca).
Sobre esforços, (per al penduleig de
la càrrega a braç, carregar tubs a
l’espatlla)

B

Probabilitat
M
A
X

X

Estimació del risc
To
M
I

X

X

X
X

X

Protecció
c
i

X

X

X

In

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges.
Nom del perill identificat
Caiguda diferent nivell per qualsevol
causa.

B
X

Probabilitat
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T

Estimació del risc
To
M
I
X

In

Protecció
c
i
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA
Sobre esforços per manejament
d’objectes pesats.
Caigudes a nivell o des d’escasa
alçada, caminar sobre l’objecte que
s’està rebent o muntant).
Atrapament entre peces pesades.
Talls per manejament d’eines o peces
metàl·liques.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T

Activitat : Replens de terres en general.
Nom del perill identificat
Caigudes de material des de les
capes dels vehicles per sobrecolmo.
Caigudes de persones des de les
capes o carrosseries dels vehicles,
(saltar directament des d’elles al sòl).
Atropello de persones, (caminar pel
lloc destinat a les màquines, dormitar
a la seva ombra).
Bolcada
de
vehicles
durant
descàrregues en sentit de retrocés,
(absència
de
senyalització,
balisament
i
topes
final
de
recorregut).
Accidents per conducció sobre
terrenys embassats sobre fangars,
(obstrucció, projecció d’objectes).
Vibracions
sobres
les
persones,
(conductors).
Soroll ambiental i puntual.
Abocaments fora de control, en el
lloc no adequat amb arrossegaments
o despreniments.
Caigudes al mateix nivell, (caminar
sobre terreny solts o enfangats).

B

Probabilitat
M
A
X

X

X

X

Estimació del risc
To
M
I
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Protecció
c
i
X
X

X

X

X

In

X

X

X

X

Activitat : Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades.
Nom del perill identificat

B

Els riscos propis del lloc d’ubicació de
l’obra i del seu entorn natural.

Probabilitat
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

Electrocució per : (penetrar en l’àrea X
de seguretat entorn als fils; entrar en
contacte directe amb ells).
Cremades per arc elèctric.
X
Incendi per interferència amb la
X
protecció aïllant elèctric.

T

Estimació del risc
To
M
I
X

X

X

X
X

X
X

In

Protecció
c
i

Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom del perill identificat
Caiguda a diferent nivell per a
qualsevol causa.
Atrapament de membres, (muntatge i
desmuntatge de la canaleta).
Dermatitis,
(contactes
amb
el
formigó)
Afeccions neumàtiques, (treballs en
ambients humits).
Soroll ambiental i puntual (vibradors).
Projecció de gotes de formigó als ulls.
Sobre esforços, (guia de la canaleta).

B
X

Probabilitat
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X

T

X

Estimació del risc
To
M
I
X
X

In

Protecció
c
i
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
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EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
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23.2 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN
Activitat :Obres de Paleta.
Nom del perill identificat
Caiguda de persones des de l’altura
per
(penduleig
de
càrregues
sustentades a ganxo de grua;
bastides; buits horitzontals i verticals).
Caiguda de persones al mateix nivell
per (desordre, runes, paviments
relliscosos).
Caiguda
d’objectes
sobre
les
persones.
Cops contra objectes.
Talls i cops en mans i peus pel
manejament d’objectes ceràmics o
de formigó i eines manuals.
Projecció violenta de partícules als ulls
o altres parts del cos per : (tall de
material ceràmic a cop de paletí;
serra circular).
Talls per utilització de màquines eina.
Afeccions de les vies respiratòries
derivades dels treballs realitzats en
ambients saturats de pols, (tallant
totxos)
Sobreesforços, (treballar en postures
obligades o forçades, sustentació de
càrregues).
Electrocució, (connexions directes de
cables sense clavilles; anul·lació de
proteccions;
cables
lacerats
o
trencats).
Atrapaments pels medis d’elevació i
transport de càrregues o ganxo.
Els derivats de l’ús de medis auxiliars.
Dermatitis per contacte amb el
ciment.
Soroll, (us de martells neumàtics).

B
X

Probabilitat
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

Estimació del risc
To
M
I
X

T

In

Protecció
c
i
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

Activitat: Electricistes.
Probabilitat

Nom del perill identificat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B
Caigudes al mateix nivell, (desordre d’obra o del
taller d’obra).
Talls a les mans pel manejament de màquines
eines manuals.
Cops en membres per objectes o eines.
Atrapament de dits entre objectes pesats en
manutenció o braç.
Trepitjades sobre objecte punxants, lacerants o
tallants, (fragments).
Contactes amb l’energia elèctrica, (connexions, directes sense clavilla; cables lacerats o
trencats).
Sobre esforços per sustentació d’elements
pesats.

M

Conseqüències

A

Ld

X

D

Ed

X

X

Estimació del risc
T

X

X

X

In

c

X

X
X

X
X

X
X

X

i

X

X

X

X

I

X

X

X

M

X
X

X
X

To

Protecció

X

X

X

Activitat :Fusters
Nom del perill identificat
Caigudes des d’alçada (fallo de
l’encofrat; us erroni del medi auxiliar,
penduleig de la càrrega).
Caigudes al mateix nivell, (desordre).
Trepitjades sobre fragments de fusta

B
X

X
X

Probabilitat
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X
X

T

Estimació del risc
To
M
I
X

X
X

In

Protecció
c
i
X
X

X
X
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sola, (torcedures).
Talls
i
erosions
a
les
mans,
(manipulació de la fusta).
Cops per sustentació i transport a
espatlla de taules de fusta.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Talls per manejament de la serra
circular.
Soroll
ambiental
i
directe,
(manejament de la serra circular).
Projecció violenta de partícules o
fragments, (trencament de dents de
la serra; resquills de fusta).
Contacte amb l’energia elèctrica,
(puntejar les proteccions elèctriques
de la serra de disc, connexions
directes sense clavilla, cables lacerats
o trencats).
Sobre esforços (treballs continuats en
postures forçades, càrrega a braç
d’objectes pesats).

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

23.3 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR

Activitat :Escales de mà
Nom del perill identificat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Caigudes al mateix nivell, (com a
conseqüència de la ubicació i mètode de
recolzament de l’escala, així com el seu ús o
abús)..
Caigudes
a
diferent
nivell,
(com
conseqüència de la ubicació y mètode de
recolzament de l’escala, així com el seu ús o
abús).
Caiguda per trencament dels elements
constituents de l’escala, (fatiga de material,
nusos, cops, etc)
Caiguda
per
lliscament
degut
a
recolzament
incorrecte,
(manca
de
sabates, etc).
Caiguda
per
bolcada
lateral
per
recolzament sobre una superfície irregular.
Caiguda per trencament deguda a
defectes ocults.
Els derivats dels usos inadequats o del
muntatges perillosos, (empalmes, d’escales,
formació de plataformes de treball, escales
insuficients per a l’alçada a salvar).

Probabilitat
B
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X

T

Estimació del risc
To
M
I
X

X

Protecció
c
i

X

X

X

X

X

X

X

X

In

X

X

X

X

X

X

X

X

23.4 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR

Activitat :Camió de transport de materials
Nom del perill identificat
Riscos inherents als treballs realitzat en la
seva proximitat.
Atropello de persones Per ; (maniobres en
retrocés, absència de senyalistes; errors de
planificació; manca de senyalització;
absència de semàfors).

Probabilitat
B
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X

X

T

Estimació del risc
To
M
I
X

In

Protecció
c
i
X

X
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Xocs a l’entrada i sortir de l’obra per :
(maniobres de retrocés; falta de visibilitat;
absència de senyalista; absència de
senyalització; absència de semàfors).
Bolcada del camió per : (Superar obstacles;
forts
pendents;
mitges
vessants,
desplaçaments de la càrrega).
Caigudes des de la capsa al sòl per :
(caminar sobre la càrrega : pujar i baixar per
llocs imprevistos per a això).
Projecció de partícules per : (vent,
moviment de la càrrega).
Atrapament entre objecte, (romandre entre
la càrrega en els desplaçaments del
camió).
Atrapaments, (tasca de manteniment).
Contacte amb la corrent elèctrica, (capsa
hissada sota línies elèctriques).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

Activitat :Camió grua.
Nom del perill identificat
Atropello de persones per : (maniobres en
retrocés, absència de senyalista; espai
angost)
Contacte amb l’energia elèctrica, (sobre
passar els gàlibs de seguretat sota línies
elèctriques aèries)
Bolcada del camió grua per : (superar
obstacles del terreny; errors de planificació).
Atrapaments (maniobres de càrrega i
descàrrega).
Cops per objecte, (maniobres de càrrega i
descàrrega.
Caigudes al pujar o baixar a la zona de
comandaments per lloc imprevistos.
Despreniment de la càrrega per estingat per
eslingat perillós.
Cops per la càrrega a paraments verticals o
horitzontals durant les maniobres de servei.
Soroll.

Probabilitat
B
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T

Estimació del risc
To
M
I
X

In

Protecció
c
i

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Activitat :Camió cuba formigonera.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom del perill identificat
Atropello de persones per : (maniobres en
retrocés, absència de senyalista; espai
angost)
Col·lisió amb altres màquines de moviment
de terres, camions, etc, per : (absència de
senyalista,manca de visibilitat, senyalització
insuficient o absència de senyalització).
Bolcada del camió formigonera per :
(terrenys
irregulars;
enfangats,
passos
propers a rases o a buidats).
Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de
talussos, mitja vessant).
Caiguda per persones des del camió, (pujar
o baixar llocs imprevistos).
Cops pel manejament de les canaletes,
(empentes als operaris guia i puguin caure).
Caiguda d’objectes sobr e el conductor
durant les operacions d’abocament o
neteja, (risc per treballs en proximitat).
Cops del cubilote del formigó durant les
maniobres de servei.
Atrapaments durant el desplegament,
muntatge i desmuntatge de les canaletes.
Risc d’accident per estacionament en
voreres i vies urbanes.

Probabilitat
B
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

T

Estimació del risc
To
M
I
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In

Protecció
c
i

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Activitat : Compressor.
Nom del perill identificat
Riscos del transport intern :
Bolcada, (circular per pendents superiors a
les admissibles).
Atrapades de persones, (manteniment).
Caiguda de terraplè, (fallada del sistema
d’immobilització decidit).
Despreniment i caiguda durant el transport
en suspensió.
Sobre esforços, (empenta humana).
Riscos del compressor en servei.
Soroll, (models que no compleixen les
normes de la UE; utilitzar-los amb les
carcasses obertes).
Trencament de la mànega de pressió.
Emanació gasos tòxics per escape del
motor.
Atrapament
durant
operacions
de
manteniment.
Risc catastròfic : (utilitzar el braç com grua).
Bolcada de la màquina per : (estació en
pendents superiors a les admeses pel
fabricant;
blandons,
intentar
superar
obstacles).
Caiguda des del vehicle de subministrament
durant maniobres en càrrega (imperícia).

Probabilitat
B
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed

X

X

X
X

X
X

X

T

Estimació del risc
To
M
I
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Protecció
c
i

X

X

X

In

X
X
X

X

X

X

Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó.
Nom del perill identificat
Contacte amb línies elèctriques soterrades
en el paviment a tallar, (errors de previsió).
Atrapaments per corretges de transmissió,
(anul·lació de carcasses).
Producció de pols durant el tall, tall sense
utilització de la via humida).
Soroll.
Sobre esforços, (govern de la màquina).
Projecció violenta de fragments del disc de
tall, (disc inadequat o objectes estranys
soterrats).

Probabilitat
B
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X

X

X

X

X
X

T

X

In

Protecció
c
i

X

X
X

Estimació del risc
To
M
I
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

Activitat : Màquines eines elèctriques en general :radials, cisalles, talladores, serres i assumibles.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom del perill identificat
Talls per : (el disc de tall; projecció
d’objectes, voluntarisme, imperícia).
Cremades per : (el disc de tall; tocar
objectes calents; voluntarismes; imperícia).
Cops per : (objectes mòbils; projecció
d’objectes).
Projecció violenta de fragments, (materials o
trencament de peces mòbils).
Caiguda d’objectes a llocs inferiors.
Contacte
amb
l’energia
elèctrica,
(anul·lació de proteccions; connexions
directes sense clavilla, cables lacerats o
trencats).
Vibracions.
Soroll.
Pols.
Sobre esforços, (treballar llarg temps en
postures obligades).

Probabilitat
B
M
A
X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X
X

T

Estimació del risc
To
M
I
X
X

In

Protecció
c
i
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors
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Nom del perill identificat
Vibracions en membres i en òrgans interns.
Soroll puntual, (no complir les normes de la
UE)
Soroll ambiental, (no complir les normes de
la UE).
Pols ambiental.
Projecció violenta d’objectes i partícules.
Sobre esforços, (treballs de durada molt
prolongada o continuada).
Trencament de la mànega de servei,
(efecte fuet), per : (falta de manteniment,
abús d’utilització; estendre-la per lloses
subjectes abrasius o pas de vehicles).
Contactes amb l’energia elèctrica de línies
soterrades.
Projecció d’objectes per recomençar el
treball desprès de deixar clavat el martell al
lloc.

Probabilitat
B
M
A
X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

T

X

X

Estimació del risc
To
M
I
X
X

In

Protecció
c
i
X
X

X

X
X

X

Probabilitat
B
M
A
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Activitat : Taula de serra circular per a fusta.
Nom del perill identificat
Talls amb el disc per: falta dels empentadors
falta o anul·lació de la carcassa protectora i
del ganivet divisor).
Abrasions per (disc de tall; la fusta a tallar).
Atrapaments: (falta de la carcassa de
protecció de politges).
Projecció violenta de partícules i fragments
(esberles, dents de la serra).
Sobre esforços, (tall de taulons; canvis de
posició).
Emissió de pols de fusta.
Soroll.
Contacte
amb
l’energia
elèctrica,
(anul·lació de les proteccions, connexió
directa sense clavilles, cables lacerats o
trencats).
Trencament
del
disc
de
tall
per
rescalfament.

X

T

Protecció
c
i
X
X

X

X

X
X
X
X

In

X
X

X

X

Estimació del risc
To
M
I
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom del perill identificat
Soroll.
Atrapament del picó, (imperícia; distracció,
falta d’un anell perimetral de protecció).
Cops
del
pico, (arrossegament per
imperícia).
Vibracions pel funcionament del picó.
Explosió,
(durant
l’abastament
de
combustible, fumar).
Màquina en marxa fora de control.
Projecció violenta d’objectes, (pedra
fracturada).
Caigudes al mateix nivell, (imperícia,
distracció, fatiga).
Estrés, tèrmic, (treballs amb fred o calor
intens).
Insolació.
Sobre esforços, (treballs en jornades de
llarga durada).

Probabilitat
B
M
A
X
X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X
X
X

X

T
X
X

Estimació del risc
To
M
I

X

X

In

Protecció
c
i
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Activitat : Pistola automàtica clavament claus.
Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqüències

Estimació del risc

Protecció
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. MEMÒRIA
B
Impactes acústics derivats de l’alt nivell
sonor del disparo pel que la manega i per al
personal del seu entorn proper.
Disparo inapropiat sobre les persones o les
coses, (disparo fora de control).
Disparo a tercers per creuament total del
clau a traves de l’element a rebre el
disparo.
Els derivats de la manipulació dels cartutxos
d’impulsió, (explosió fora de control).
Projecció violenta de partícules, (fragments
de ceràmica).
Sobre esforços (treballar en postures
obligades durant llarg temps).
Soroll.

M
X

A

Ld

D
X

X

Ed

T

To

X
X

X

X

X

X

X

X

I

In

c

X

X

X

X

X

X

Probabilitat
B
M
A

Conseqüències
Ld
D
Ed

i
X

X

X

X

M
X

X
X

X

Activitat : Pistola grapadora.
Nom del perill identificat
Projecció violenta de grapes per:
Trets fora de control.
Connexió a la xarxa de pressió.
Engarrotament
dels
elements
de
comandament.
Pressió residual de l’eina.
Error humà.
Els riscos derivats de la utilització de
sobrepressió per a accionament de la
pistola.
Expulsió violenta de la cullera.
Rebentada del circuit.
Els riscos derivats de la projecció dels
fragments de fil metàl·lic d’injecció de claus
o grapes.
Projecció violenta d’objectes.
Soroll puntual, (pot arribar entorn als 120 dbA).

X
X
X
X
X

T

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

Estimació del risc
To
M
I

In

Protecció
c
i
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Nom del perill identificat
Atropello per qualsevol causa.
Lliscament lateral o frontal de la màquina.
Màquina en marxa fora de control.
Bolcada de la màquina.
Caiguda de la màquina a rases, (treballs en
els laterals; trencament del terreny per
sobrecàrrega).
Caiguda per pendents, (treballs al costat de
talussos, talls i assimilables).
Bolcada de la màquines per : (circulació
amb el culler elevats carregat, imperícia).
Xoc contra altres vehicles.
Contacte amb les línies elèctriques aèries o
soterrades.
Interfer, amb infrastructures urbanes.
Desploms de les parets de les rases.
Incendi, (abastament de combustible
fumar, emmagatzemar combustibles sobre
la màquina).
Cremades, (treballs de manteniment,
imperícia).
Atrapament, (treballs de manteniment;
imperícia).
Projecció violenta d’objectes, (trencament
de roques).
Caiguda de persones des de la màquina.
Cops, (treballs de refi de terrenys; treballs en
proximitat a la màquina).

Probabilitat
B
M
A
X
X
X
X
X

Conseqüències
Ld
D
Ed
X
X
X
X
X

T

Estimació del risc
To
M
I
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

Protecció
c
i

X
X

X

In

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
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Soroll propi i ambiental, (treball a l’uníson de
varies
màquines,
cabines
sense
insonorització).
Vibracions, (cabines sense aïllament).
Els riscos derivats dels treballs realitats en
ambients saturats de pols, (neumoconiosos,
cossos estranys en ulls).
Estrés tèrmic per : (cabines sense calefacció
ni refrigeració).
Caigudes al mateix nivell , (caminar sobre
terrenys solts, demolits).
Projecció violenta de fragments de terreny.
Sobre esforços, (tasques de manteniment,
transport a braç de peces pesades).

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms).
Nom del perill identificat
Atropello per qualsevol causa.
Màquina en marxa fora de control,
(abandono de la cabina de comandament
amb la màquina en marxa, trencament o
fallo dels frens, falta de manteniment).
Bolcada per : (fallo del terreny o inclinació
superior a l’admissible pel fabricant de la
màquina).
Caiguda de la màquina per pendents,
(treballs sobre pendents superiors a les
recomanades pel fabricant, trencament de
frens falta de manteniment).
Xoc contra altres vehicles, camions o altres
màquines per: (senyalització insuficient o
inexistent, errada de planificació de
seqüències).
Incendi, (manteniment, emmagatzemar
productes inflamables sobre la màquina,
falta de neteja).
Cremades, (manteniment).
Projecció violenta d’objectes, (pedra, grava
fracturada).
Caiguda de per sones al pujar o baixar de la
màquina (pujar o baixar per llocs
imprevistos).
Soroll, (cabina de comandament sense
aïllament).
Vibracions, (cabina de comandament
sense aïllament).
Insolació, (lloc de comandament sense
ombra, al descobert).
Fatiga mental, (treballs en jornades
continues de llarga i monòtona durada).
Atrapaments per bolcada, (cabines de
comandament sense estructures contra les
bolcades).
Estrés tèrmic per : (excessiu fred o calor, falta
de calefacció o de refrigeració).
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A
X
X
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X

X

X
X

X
X

X

X

X

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a
la instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixen en la seva periodicitat.
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la
realització de l’obra.
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23.5 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a
que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al
seu treball. A mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i
arribar els medis de protecció individual adequats.
La prevenció per aquest riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de
treball si és la via pública.
Com a mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de
protecció individual com són els:
· Cascos
· Guants d’ús general
· Guants de goma
· Botes d’aigua
· Botes de seguretat de lona
· Botes de seguretat de cuir
· Granotes de treball
· Ulleres contra impactes i antipols
· Caretes antipols
· Protectors auditius
· Roba reflectant
· Mascarilles
· Impermeables
És important que la professionalitat dels treballadors dels treballadors sigui evident i que
tinguin uns costums de treball que faran reduir els sinistres de forma important.

23.6 RISCOS DE DANYS A TERCERS
Als enllaços amb les carreteres i camins existents hi hauran riscos derivats de l’obra,
fonamentalment per circulació de vehicles.
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres
com d’altres materials, per carreteres públiques.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una
vegada iniciats els treballs.
També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de
l’obertura de rases i pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials
sobre persones i vehicles.
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24

MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS

24.1 PROTECCIONS COLECTIVES A UTILITZAR EN OBRA
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat:
· En excavació
· Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats
· Tanca de limitació i protecció
· Cinta de balissament
· Entibacions per a rases
· Senyals acústiques i lluminoses d’avis en maquinària
· Baranes
· Senyals de tràfic
· Senyals de seguretat
· En transport, abocament, estès i compactació
· Tanques de limitació i protecció
· Barana de balisament
· Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària
· Senyals de tràfic
· Senyals de seguretat
· Regat de pistes
· En formigons
· Il·luminació d’emergència
· Passadís de seguretat
· Barana de limitació i protecció
· Cinta de balisament
· Senyals de seguretat
· Baranes
·

En riscos elèctrics

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

·
·
·
·

Interruptors diferencials.
Preses de terra.
Transformadors de seguretat.
Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques

· En soldadures
· Interruptors diferencials
· Preses de terra
· Transformadors de seguretat
· Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques
· En incendis
· Extintors portàtils
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal.
Les rases, forats, desguassos, etc..., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i
senyalitzar-se adequadament. Si la profunditat és major de 1,5 metres, s’hauran d’estudiar les
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possibles alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’
instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim.
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent
elèctric. En aquest cas serà necessari curt- circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una
presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una
pica ben humida.
Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, embalums, etc..., per si fos necessari prendre mides.

24.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut
resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra.
Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat:
· Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants
· Guants d’ús general
· Guants de goma
· Guants de cuir
· Botes impermeables a l’aigua i a la humitat.
· Botes de seguretat de lona
· Botes de seguretat de cuir
· Granotes de treball
· Ulleres contra impactes i antipols
· Ulleres per a soldadura autògena
· Polaines de soldador
· Caretes antipols
· Protectors auditius
· Roba reflectant
· Mascarilles
· Impermeables

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

24.3 PREVENCIÓ ESPECÍFICA
· Atropellaments per màquines o vehicles
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i
evitar rics.
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal.
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin
marxa enrera.
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En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i
els treballs en calçades i vorades de la mateixa.
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui
necessari.
· Col·lisions i bolcades de màquines i camions
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent.
Qualsevol senyalització que afecte la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa
de l’Obra u Organismes autònoms pertinents.
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i
aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls.
· Pols per circulació, vent, etc.
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua.
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.
· Atrapaments
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina.
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat
de seguretat.
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell de
seguretat.
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques
protegides.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

· Caigudes a diferent nivell
S’utilitzaran escales de mà amb
d’excavacions, etc.

dispositius antirrelliscants per l’accés a

interiors

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament.
· Caigudes a mateix nivell
El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a
cabines plaques antirrelliscants.
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·

Caigudes d’objectes

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases,
etc. estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu
corresponent sòcol.
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica.
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA.
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les de fusta.
· Electrocucions
Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja
sensibilitat (300 mA) i presa de terra.
Les màquines de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial
d’alta sensibilitat (30 mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de
terra.
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.
· Èczemes, causticacions
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres,
fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants.
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

· Projecció de partícules
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents:
· En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc.
· Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i
escarpa.
· Al realitzar demolicions per tal d’evitat projeccions i cops als ulls.
· Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.
· Cremades
Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció.
Els operaris encarregats de la bituminadores utilitzaran específicament davantal i guants.
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Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que
atenuï la calor que els arribi als peus.
· Incendis-Explosions
Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions,
serveis del personal, disposaran d’extintors d’incendi segons el tipus de foc previsible.
El equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d’antirretrocés.
· Vibracions, lumbalgies
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells
trencadors, portaran cinturó antivibratori.
· Punxades i talls
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.
· Sorolls
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeix el soroll.
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions
acústiques.
· Ensorraments d’excavacions
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d’evitar
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut.
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció
Facultativa.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

· Intoxicacions per fums, pintures, etc.
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els
operaris utilitzaran caretes.
· Radiacions
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.
· Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres
És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com cas i guants,
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de
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línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el
contacte.
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill.

24.4 SENYALITZACIÓ DELS RISCOS
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la
seva finalitat.
24.4.1 Senyalització dels riscos del treball
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos,
es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els
riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per
a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a
continuació, a mode informatiu.
· Banda d’advertència de perill
· Prohibit el pas a vianants
24.4.2 SENYALITZACIÓ VIAL
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència
o veïnat del trànsit rodat, En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització
vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de
condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida
és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

§
§
§
§
§
§
§

Con de balisament. TB-6
Balisa de cantó dret. TB-8
Balisa de cantó esquerre. TB-9
Triangular perill TP-18 “obres” 60 cm.
Cartell indicatiu de risc de 50 ´ 40 cm.
Cordó de balisament reflectant
Xarxa de plàstic per limitació d’accés

24.5 FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
La formació i informació dels treballadores en els riscos laborals i en els mètodes de treballs
segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció.
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec,
de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva
activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte
de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la
seva protecció.
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A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de
seguretat i salut que hauran d’adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen
de complir-les.
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneixi
perfectament l’ús de les eines, útils i maquinària que se’l faciliti, i que les utilitza sense perill
per si mateix i per les persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar l’ensenyament i les
normes necessàries per garantir el citat fi.
Triant el personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera
que totes les obres disposin d’algun socorrista.

24.6 SERVEIS COMUNS
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats.
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran lavabo, una dutxa amb aigua freda i calenta, WC i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador
de menjars, calefacció i un recipient per deixalles.

24.7 SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS
· Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.
· Farmaciola

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball.
· Assistència a accidentats
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on hauran de
traslladar-se els accidentats per seu més ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un
ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència.
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24.8 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. A l’enllaç dels obrers
amb les carreteres i camins que existeixen, adoptant-se les mesures de seguretat que cada
cas requereixi.

25

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions
provisionals per a l’ús dels treballadors.
Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl·lics
prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic.
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la
suficient solidesa salvaguardant la seva integritat. tindran un aspecte senzill però digne. El
plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixen les característiques tècniques
d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles
desperfectes que la seva ubicació hagi produït.

26

SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ

26.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DE NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, I DOCUMENTS DE
NOMENAMENTS
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut.
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen la Plec de condicions tècniques i
particulars.
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla
d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El control de lliurament d’equips de protecció individual serà:
1. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es
defineix al plec de condicions tècniques i particulars.
2. Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja
inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats
rebutjables.
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i
ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants
del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això
afectarà tant als contractistes com als subcontractistes):
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26.2 PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

·

Medicina Preventiva

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els
reconeixements mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els
preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment
aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell a aquesta
obra.
Al Plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en
matèria d’accidents i assistència sanitària.

·

Evacuació d’accidentats

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista
mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari
definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de
Condicions Tècniques i Particulars.
DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT NÚM. 1

MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 2.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NÚM. 3

PLÀNOLS

A Castell – Platja d’Aro, Novembre de 2021

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Jordi Espriu, arquitecte municipal

57

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 92 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PLEC

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 93 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

ÍNDEX

1.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ ................................................................................ 2

2.

PLA DE SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................ 5

1

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 94 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC

1. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Totes las peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un
període de vida útil. rebutjant-se al seu termini.
Quan per les circumstàncies del treball es produeix un deteriorament més ràpid en una
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista
o data de lliurament.
Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit es a dir, el màxim per el
que fou concebut (per exemple per a un accident) serà rebutjat i reposat al moment.
Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el
transcurs de l’execució de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc., seran a càrrec del Contractista.
PROTECCIONS PERSONALS
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de
Treball (O.M. 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.
En els casos en que no existeixi Norma de Homologació oficial seran de qualitat adequada
a les seves respectives prestacions.
A continuació es descriuen els elements més comuns en aquesta obra, pel seu nombre
d’utilització més usual:
-CASC:
Serà d’ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’obra, que es trobi
exposat a risc d’accident degut a l’obra. Serà de classe N.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El pes no sobrepassarà els 450 g.
Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin
estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous.
Estarà degudament homologat per la Norma MT1.
-BOTES:
A l’existir risc d’accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les
soles per claus. serà obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies)
Estaran homologats per la Norma MT5.
Seran de classe III amb puntera i plantilla.
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El pes serà inferior a 800 gr.
Quant els treballs. s’hagin de realitzar en sols humits o es rebin esquitxades d’aigua o
morter, les botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT27 i
seran de classe E.
- GUANTS:
Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades
picadures, etc., s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials:
– Cotó o punt: treballs lleugers
- Cuir: ús en general
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants
- Lona: manipulació de fusta
Estaran homologats per la Norma MT11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius
químics, o bé per la Norma MT14 si hi ha el risc de electrocució.
- PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a
80 db (compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de
protectors d’ audició, que seran sempre d’ús individual.
Podran ser taps, orelleres o cascs antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l’ atenuació.
Estaran degudament homologats per la Norma MT2.
- PROTECTORS DE LA VISTA:
Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades
de líquid, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant
ulleres de seguretat i/pantalles. Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades
segons la Norma MT16 i MT17.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent i lliure de ratlles o deformacions.
En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les
Normes MT3, MT18 i MT19. Les pantalles tindran doble vidre, essent retràctil l’ obscuritat per
facilitar el picat de l’ escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o
acoplar-se al casc de seguretat.
- PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES:
Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb
disc de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre
mecànic, segons homologació amb les Normes MT17, MT18, MT19.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC
–ROBA DE TREBALL:
Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia
empresa.
Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals
(parts girades, etc.) i de fàcil neteja.
En els casos dels treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls dotarà de
roba impermeable.
PROTECCIONS COL LECTIVES
Es distingiran els equips que garanteixin l’ impossibilitat d’un accident (Prevenció) d’aquells
que encara no evitin l’accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat
(Protecció). S’empraran els següents equips.
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals
següents:
- TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ
Tindran, com a mínim, 90 cm. d’alçada, estant construïdes a base de tubs metàl·lics.
Disposaran de potes per mantenir la seva vertica1itat.
– TOPES DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons
fixats al mateix, o d’altre manera eficaç.
– XARXES
Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes.
- BARANES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Seran rígides de 90 cm. d’alçada mínima. barra intermitja o banderoles verticals separades
cada l5 cm.
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els
accessos previstos. Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (º50
Kp/ml).
Per les zones d’abocament de deixalles. seran practicables.
- REC DE DEIXALLES
Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es
produeixin taps, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’ efectuï aquesta operació.
- SENYALITZACIÓ
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PLEC
Es disposaran senyals en els accessos de l’obra de forma visible:
Stop
Obligatori l'ús de casc, ulleres, botes etc.
Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinaria pesada en
moviment, carregues suspeses, incendi i explosions
Entrada i sortida de vehicles
Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra . Farmaciola i extintor
- EXTINTORS
Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i es revisaran cada 6
mesos com a màxim.
SERVEIS DE PREVENCIÓ
SERVEI MÈDIC
L’Empresa Constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat.
FARMACIOLA
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
2. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi
als seus medis i mètodes d’execució.
Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l’Obra la qual controlarà la
seva aplicació practica.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Castell – Platja d’Aro, Novembre de 2021

Jordi Espriu, arquitecte municipal
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

22,51000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

22,51000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

22,51000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

22,88000

€

A0126000

h

Oficial 1a picapedrer

22,51000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

22,51000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

22,51000

€
€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

22,87000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,26000

€
€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,99000

A0135000

h

Ajudant soldador

20,07000

€

A0136000

h

Ajudant picapedrer

19,99000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

19,99000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

20,07000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

19,99000

€

A0140000

h

Manobre

18,80000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,45000

€
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró
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2

MAQUINÀRIA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000

€

C1102341

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador

94,79000

€

C1103331

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

69,38000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

87,04000

€

C131B2B1

h

Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora

84,46000

€
€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

57,52000

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

66,20000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

31,64000

€

41,73000

€

1,73000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,12000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,99000

€
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,67000

€

18,02000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,36000

€

B0431100

m3

Pedra granítica per a maçoneria

27,37000

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30000

€
€

B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

0,22000

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,82000

€

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,14000

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80000

€

B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

58,00000

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,80000

€

B0716000

kg

Morter expansiu

0,67000

€

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

1,30000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,16000

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,09000

€
€

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,94000

B0A62H90

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella

1,35000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,59000

€

B0FA72A0

u

Totxana R-7 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,16000

€

B0G17C04

m2

Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

95,95000

€

B0G19C0D

m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

116,05000

€

B0G1U040

m

Peça per a coronament de paret de 45 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb
dos cantells en escaire

83,29000

€

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,67000

€

B2RA7LP0

m3

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

4,70000

€

B44Z5015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,00000

€

B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,92000

€

B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,18000

€

B4R12051

kg

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats
tipus L, U, treballat a taller

4,17000

€

B83Z1100

u

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,23000

€

10,50000

€
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

B89ZNE00

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

6,44000

€

11,60000

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,41000

€

B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

20,04000

€

B8ZAM000

kg

Imprimació fixadora acrílica

4,07000

€

B950650

m2

Paviment de d'acer corten, de 10mm de gruix total, i ratllat

329,72000

€

B96AUC20

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

28,98000

€

B96AUC30

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 288 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

52,18000

€

B9CZ1000

kg

Beurada blanca

0,86000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,92000

€

B9U85040

m

Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 28.8 mm d'alçària

266,13000

€

B9V12200

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt

121,56000

€

383,34000

€

37,83000

€

BB126WAG

m

Barana formada per muntants d'acer corten en forma de T 50 cada 150 cm, de 100 cm d'alçària

BB14F8B0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

73,20000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

1,67000 =
103,30000 =

20,66000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

18,02000 =

31,35480

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701641

m3

0,33400

52,34880

52,34880

1,00 %

0,19450

COST DIRECTE

73,20430

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,20430

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

76,39000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

Maquinària

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x

103,30000 =

25,82500

18,02000 =
1,67000 =

29,37260

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

0,33400
55,53160

1,00 %

55,53160
0,19450

COST DIRECTE

76,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,38710
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821

m3

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

Rend.: 1,000

87,83000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x

103,30000 =

39,25400

18,02000 =
1,67000 =

27,39040

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

D0701911

m3

0,33400
66,97840

66,97840

1,00 %

0,19450

COST DIRECTE

87,83390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,83390

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

Rend.: 1,000

94,34000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

Maquinària

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,480

x

m3

Aigua

0,200

x

18,02000 =
1,67000 =

26,66960

B0111000
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450

x

103,30000 =

46,48500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,33400

73,48860
1,00 %

73,48860
0,19450

COST DIRECTE

94,34410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,34410
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

158,45000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,050 /R x

Manobre especialista

19,45000 =

Subtotal:

20,42250
20,42250

20,42250

Maquinària
C1705600

h

0,725 /R x

Formigonera de 165 l

1,73000 =

Subtotal:

1,25425
1,25425

1,25425

Materials
B0532310

kg

Calç aèria CL 90, en sacs

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

400,000

x

0,200

x

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

0,22000 =
103,30000 =
18,02000 =
1,67000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0714641

m3

88,00000
20,66000
27,57060
0,33400
136,56460

136,56460

1,00 %

0,20423

COST DIRECTE

158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,44558

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

77,04000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,45000 =

Subtotal:

19,45000
19,45000

19,45000

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,73000 =

Subtotal:

1,21100
1,21100

1,21100

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x

103,30000 =

25,82500

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

m3

Aigua

0,200

x

18,02000 =
1,67000 =

29,37260

B0111000
B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500

x

1,30000 =

0,65000

Subtotal:

0,33400

56,18160

56,18160
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

kg

1,00 %

0,19450

COST DIRECTE

77,03710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

77,03710

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,85000

Preu

Parcial

19,99000 =
22,51000 =

0,11255

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x
0,005 /R x
Subtotal:

0,09995

0,21250

0,21250

Materials
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,59000 =

0,61950

0,0102

x

1,16000 =

0,01183

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D6111111

m3

Pedra granítica carejada per a maçoneria

0,63133

0,63133

1,00 %

0,00213

COST DIRECTE

0,84596

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84596

Rend.: 1,000
Unitats

132,70000
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0136000

h

Ajudant picapedrer

1,500 /R x

19,99000 =

29,98500

A0126000

h

Oficial 1a picapedrer

3,000 /R x

22,51000 =

67,53000

Subtotal:

97,51500

97,51500

Materials

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B0431100

m3

Pedra granítica per a maçoneria

1,250

x

27,37000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

34,21250
34,21250

1,00 %

34,21250
0,97515

COST DIRECTE

132,70265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

132,70265
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SIGNATURES
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DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
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5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

P-1

08001

P.A.

€
Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant
Rend.: 1,000
600,00
la D.F.
______________________________________________________________________________________________________________
P-2

E2241100

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000
Unitats

2,00
Preu

Parcial

18,80000 =

1,88000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,100 /R x

Manobre

Subtotal:

1,88000

1,88000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02820

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,90820
0,09541

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

E4415115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

2,00361

Rend.: 1,000

Unitats

1,71

Preu

Parcial

20,07000 =
22,88000 =

0,34320

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,30105

0,64425

0,64425

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015 /R x

3,12000 =

Subtotal:

0,04680
0,04680

0,04680

Materials

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

x

1,000

0,92000 =

Subtotal:

0,92000

0,92000

0,92000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01611

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,62716
0,08136

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E442501C

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,70851

Rend.: 1,000

Unitats

1,61

Preu

Parcial

19,99000 =
23,26000 =

0,27912

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012 /R x
0,012 /R x

0,23988

€

Import
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,51900

0,51900

Materials
B44Z5015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

x

1,000

1,00000 =

Subtotal:

1,00000

1,00000

1,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01298

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,53198
0,07660

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

E4435115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,60857

Rend.: 1,000

Unitats

1,68

Preu

Parcial

20,07000 =
22,88000 =

0,41184

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,010 /R x
0,018 /R x
Subtotal:

0,20070

0,61254

0,61254

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,018 /R x

3,12000 =

Subtotal:

0,05616
0,05616

0,05616

Materials
B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

x

1,000

0,92000 =

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subtotal:

0,92000

0,92000

0,92000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01531

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,60401
0,08020

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

E443600D

m2

Paviment de xapa d'acer corten rallada, de 10mm de
gruix total, i dos plecs un a cada costat, amb unions
soldades en obra. El preu inclou soldadures

1,68421

Rend.: 1,000

Unitats

360,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

0,290 /R x

20,07000 =

5,82030

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,290 /R x

22,88000 =

6,63520

Subtotal:
Maquinària

12,45550

12,45550
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,290 /R x

3,12000 =

Subtotal:

0,90480
0,90480

0,90480

Materials
B950650

m2

Paviment de d'acer corten, de 10mm de gruix total, i
ratllat

x

1,000

329,72000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

329,72000
329,72000

343,08030
17,15402

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura. Inclús 6 forats de 14mm per
cargols de 12mm

360,23432

Rend.: 1,000

Unitats

329,72000

56,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

A0135000

h

Ajudant soldador

1,200 /R x
1,200 /R x

22,88000 =
20,07000 =

Subtotal:

27,45600
24,08400
51,54000

51,54000

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,050 /R x

3,12000 =

Subtotal:

0,15600
0,15600

0,15600

Materials
B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

x

1,000

1,18000 =

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,18000

1,18000
1,50 %

0,77310

5,00 %

53,64910
2,68246

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4F2TL4B

m3

Paret estructural de 44 cm de gruix, de totxana, LD,
R-7, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió de la paret de 2 N/mm2

56,33156

Rend.: 1,000

Unitats

196,20

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,150 /R x
4,300 /R x

1,18000

18,80000 =
22,51000 =

40,42000
96,79300

€

Import
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

137,21300

137,21300

Materials
B0FA72A0

u

Totxana R-7 de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

226,800

x

0,16000 =

36,28800

D0714641

m3

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1289

x

77,03710 =

9,93008

Subtotal:

46,21808

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

3,43033

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

186,86141
9,34307

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

E4G21135

m3

46,21808

Paredat de gruix variable de pedra granítica carejada,
per revestir, col·locada amb morter ciment 1:6

196,20448

Rend.: 1,000

458,05

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x
6,000 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

135,06000
112,80000
247,86000

247,86000

Materials
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D6111111

m3

Pedra granítica carejada per a maçoneria

0,3003

x

76,38710 =

22,93905

1,200

x

132,70265 =

159,24318

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subtotal:

182,18223

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

6,19650

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

436,23873
21,81194

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4R12054

kg

182,18223

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a
l'obra

458,05067

Rend.: 1,000

Unitats

4,82

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

0,22510

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,010 /R x
0,010 /R x
Subtotal:

0,18800

0,41310

0,41310

Materials
B4R12051

kg

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus L, U,
treballat a taller

1,000

x

Subtotal:

4,17000 =

4,17000

4,17000

4,17000
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01033

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,59343
0,22967

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E4ZW1350

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

4,82310

Rend.: 1,000

Unitats

6,92

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

2,81375

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,125 /R x
0,125 /R x
Subtotal:

2,35000

5,16375

5,16375

Materials
B0A62H90

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

x

1,000

1,35000 =

Subtotal:

1,35000
1,35000

1,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07746

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,59121
0,32956

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

E4ZZU001

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

6,92077

Rend.: 1,000
Unitats

1,64
Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

0,11255

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,005 /R x
0,005 /R x
Subtotal:

0,09400

0,20655

0,20655

Materials

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B0716000

kg

Morter expansiu

x

2,020

0,67000 =

Subtotal:

1,35340
1,35340

1,35340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,56305
0,07815

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

E81125E4

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

1,64120

Rend.: 1,000

Unitats

31,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480 /R x
0,800 /R x
Subtotal:

18,80000 =
22,51000 =

9,02400
18,00800
27,03200

27,03200
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

14

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032

x

103,30000 =

0,33056

D0701821

m3

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

0,0173

x

87,83390 =

1,51953

Subtotal:

1,85009

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,67580

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

29,55789
1,47789

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

E83B5CHE

m2

1,85009

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional,
amb una cara polida i abrillantada, amb aresta viva a
les quatre vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500
cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra

31,03578

Rend.: 1,000

170,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0140000

h

Manobre

1,300 /R x
0,650 /R x

22,51000 =
18,80000 =

Subtotal:

29,26300
12,22000
41,48300

41,48300

Materials

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B0G19C0D m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

1,010

x

116,05000 =

117,21050

B9CZ1000

kg

Beurada blanca

0,400

x

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020

x

0,86000 =
76,38710 =

0,34400

D0701641

D0701911

m3

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

0,001

x

94,34410 =

0,09434

Subtotal:

1,52774

119,17658

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

1,24449

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

161,90407
8,09520

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E8940BJ0

m2

119,17658

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

169,99927

Rend.: 1,000
Unitats

25,89
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,790 /R x
0,079 /R x
Subtotal:

22,51000 =
19,99000 =

17,78290
1,57921
19,36211

19,36211

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 125 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

10,50000 =

2,67750

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

11,41000 =

2,32764

Subtotal:

5,00514

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29043

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

24,65768
1,23288

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E894ABJ0

m2

5,00514

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

25,89057

Rend.: 1,000

Unitats

21,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,060 /R x
0,610 /R x

19,99000 =
22,51000 =

Subtotal:

1,19940
13,73110
14,93050

14,93050

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

10,50000 =
11,41000 =

Subtotal:

2,67750
2,32764
5,00514

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22396

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

20,15960
1,00798

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E894BBJ0

m2

5,00514

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

21,16758

Rend.: 1,000

Unitats

23,54

Preu

Parcial

€

Import

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,070 /R x
0,700 /R x

19,99000 =
22,51000 =

Subtotal:

1,39930
15,75700
17,15630

17,15630

Materials
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

11,41000 =
10,50000 =

Subtotal:

2,32764
2,67750
5,00514

5,00514

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25734

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,41878
1,12094

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,53972
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

P-13

E898DFM0

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal exterior de
ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000

Unitats

14,18

Preu

Parcial

22,51000 =
19,99000 =

0,29985

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,150 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

3,37650

3,67635

3,67635

Materials
B8ZAM000

kg

Imprimació fixadora acrílica

0,1428

x

B89ZNE00

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

0,3978

x

B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

0,2285

x

4,07000 =
11,60000 =
20,04000 =

Subtotal:

0,58120
4,61448
4,57914
9,77482

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05515

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,50632
0,67532

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

E89B5CJ0

m2

9,77482

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

14,18163

Rend.: 1,000

Unitats

19,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,570 /R x

22,51000 =

12,83070

A013D000

h

Ajudant pintor

0,055 /R x

19,99000 =

1,09945

Subtotal:

13,93015

13,93015

Materials
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,2244

x

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

0,2754

x

11,41000 =
6,44000 =

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subtotal:

2,56040
1,77358
4,33398

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20895

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,47308
0,92365

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8J4U040

m

4,33398

Coronament de paret de 45 cm de gruix, amb pedra
calcària natural, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

19,39674

Rend.: 1,000

Unitats

99,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

18,80000 =

2,82000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

22,51000 =

6,75300

Subtotal:

9,57300

Materials
B0G1U040

m

Peça per a coronament de paret de 45 cm de gruix,
amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos

1,020

x

83,29000 =

84,95580

9,57300
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

cantells en escaire
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

x

0,003

158,44558 =

Subtotal:

0,47534

85,43114

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14360

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

95,14774
4,75739

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

E93618B1

m2

85,43114

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat des de camió

99,90512

Rend.: 1,000

17,48

Unitats

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

2,25100

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,220 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

4,13600

6,38700

6,38700

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x

0,1545

65,80000 =

Subtotal:

10,16610

10,16610

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09581

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

16,64891
0,83245

COST EXECUCIÓ MATERIAL

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

P-16

E9B372FK

m2

10,16610

Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10

17,48135

Rend.: 1,000

128,63

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,325 /R x
0,650 /R x

18,80000 =
22,51000 =

Subtotal:

6,11000
14,63150
20,74150

20,74150

Materials
B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,600

x

B0G17C04

m2

Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010

x

0,92000 =
95,95000 =

96,90950

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252

x

158,44558 =

3,99283

Subtotal:

0,55200

101,45433

101,45433
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31112

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

122,50695
6,12535

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9U85040

m

Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i
cargols

128,63230

Rend.: 1,000

288,48

Unitats

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

0,18800

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x
0,010 /R x
Subtotal:

2,70120

2,88920

2,88920

Materials
B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000

x

0,09000 =

0,36000

B9U85040

m

Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
de 28.8 mm d'alçària

1,020

x

266,13000 =

271,45260

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

271,81260
1,50 %

0,04334

5,00 %

274,74514
13,73726

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9V12205

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt,
col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

271,81260

288,48239

Rend.: 1,000

154,41

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x
0,500 /R x

18,80000 =
22,51000 =

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subtotal:

9,40000
11,25500
20,65500

20,65500

Materials
B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

2,625

x

0,80000 =

2,10000

B9V12200

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt

1,020

x

121,56000 =

123,99120

Subtotal:

126,09120

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30983

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

147,05603
7,35280

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

E9V1220N

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8

154,40883

Rend.: 1,000
Unitats

154,27
Preu

Parcial

18,80000 =

9,40000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

126,09120

0,500 /R x

€
Import
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

A0122000

h

0,500 /R x

Oficial 1a paleta

22,51000 =

Subtotal:

11,25500
20,65500

20,65500

Materials
B9V12200

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt

1,020

x

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,795

x

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,9994

x

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015

x

121,56000 =
0,92000 =

123,99120

0,14000 =
73,20430 =

0,13992

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,73140
1,09806

125,96058
1,50 %

0,30983

5,00 %

146,92541
7,34627

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

EB121FA6

m

Barana amb doble passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), sòcol d'acer corten de 10cm amb
desenvolupamet total de 28,8mm coronat amb rodó
de 12cm, muntants de T 50 cada 150 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra soldada i amb
tac d'acer, volandera i femella

125,96058

154,27168

Rend.: 1,000

576,12

Unitats

Preu

Parcial

0,400 /R x
0,200 /R x

22,87000 =
20,07000 =

4,01400

0,200 /R x
0,400 /R x

20,07000 =
22,88000 =

9,15200

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A0135000

h

Ajudant soldador

A013F000

h

Ajudant manyà

A0125000

h

Oficial 1a soldador

Subtotal:

9,14800
4,01400

26,32800

26,32800

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,018 /R x

3,12000 =

Subtotal:

0,05616
0,05616

0,05616

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Materials
BB126WAG m

Barana formada per muntants d'acer corten en forma
de T 50 cada 150 cm, de 100 cm d'alçària

1,000

x

383,34000 =

383,34000

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,665

x

0,94000 =

1,56510

BB14F8B0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

2,000

x

37,83000 =

75,66000

Subtotal:

460,56510

460,56510

Partides d'obra
K96AU030

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i
288 mm d'alçària, acabada amb rodó de 12mm d'acer
corten inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa

1,000

x

Subtotal:

61,07845 =

61,07845

61,07845

61,07845
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2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,65820

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

548,68591
27,43430

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB14B9KD

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de bigotis i platines d'acer, fixat mecànicament

576,12021

Rend.: 1,000

Unitats

62,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A013F000

h

Ajudant manyà

0,500 /R x
0,500 /R x

22,87000 =
20,07000 =

Subtotal:

11,43500
10,03500
21,47000

21,47000

Materials
BB14F8B0

m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

x

1,000

37,83000 =

Subtotal:

37,83000

37,83000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,53675

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

59,83675
2,99184

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

F2214828

m3

37,83000

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

62,82859

Rend.: 1,000

Unitats

35,11

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,052 /R x

87,04000 =

4,52608

C1102341

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,305 /R x

94,79000 =

28,91095

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

33,43703

33,43703
1,67185

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

F222H870

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
roca, amb martell trencador

35,10888

Rend.: 1,000
Unitats

33,43703

15,78
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C1103331

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,2166 /R x
Subtotal:

69,38000 =

15,02771
15,02771

15,02771
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,02771
0,75139

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

F22B1101

m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a
30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

15,77910

Rend.: 1,000
Unitats

2,30
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C131B2B1

h

Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,008 /R x

84,46000 =

0,67568

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,030 /R x

50,44000 =

1,51320

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,18888

2,18888
2,18888
0,10944

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

F2R35039

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

2,29832

Rend.: 1,000

Unitats

7,18

Preu

Parcial

31,64000 =

6,83424

€

Import

Maquinària
C1501700

h

0,216 /R x

Camió per a transport de 7 t

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,83424

6,83424
6,83424
0,34171

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

P-23

F2RA7LP0

m3

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

7,17595

Rend.: 1,000

Unitats

4,94

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA7LP0

m3

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

x

1,000

4,70000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,70000

4,70000

4,70000
4,70000
0,23500

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

F31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

4,93500

Rend.: 1,000

Unitats

81,01

Preu

Parcial

€

Import
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

h

0,250 /R x

Manobre

18,80000 =

Subtotal:

4,70000
4,70000

4,70000

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x

1,100

65,80000 =

Subtotal:

72,38000

72,38000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

77,15050
3,85753

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

F31B3000

kg

72,38000

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

81,00803

Rend.: 1,000
Unitats

1,21
Preu

Parcial

19,99000 =
22,51000 =

0,13506

€
Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,008 /R x
0,006 /R x
Subtotal:

0,15992

0,29498

0,29498

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0051

x

1,16000 =

0,00592

1,000

x

0,84596 =

0,84596

Subtotal:

0,85188

0,85188

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00442

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,15128
0,05756

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

F3Z112T1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

1,20885

Rend.: 1,000

Unitats

11,20

Preu

Parcial

18,80000 =
22,51000 =

1,68825

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x
0,075 /R x
Subtotal:

2,82000

4,50825

4,50825

Materials
B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105

x

Subtotal:

58,00000 =

6,09000

6,09000

6,09000
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06762

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,66587
0,53329

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

F9A1201K

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 99 % del PM

11,19917

Rend.: 1,000
Unitats

28,09
Preu

Parcial

18,80000 =

0,94000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,050 /R x

Manobre

Subtotal:

0,94000

0,94000

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,025 /R x
0,058 /R x

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

41,73000 =
66,20000 =
57,52000 =

Subtotal:

1,04325
3,83960
2,01320
6,89605

6,89605

Materials
B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,36000 =

18,81400

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,67000 =

0,08350

Subtotal:

18,89750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

26,74765
1,33738

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

K2135121

m3

18,89750

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

28,08503

Rend.: 1,000

Unitats

94,36

Preu

Parcial

€

Import

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

A0140000

h

Manobre

1,600 /R x
2,400 /R x

19,45000 =
18,80000 =

Subtotal:

31,12000
45,12000
76,24000

76,24000

Maquinària
C1101200

h

0,800 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,48000
12,48000

1,50 %

1,14360

5,00 %

89,86360
4,49318

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

K2199511

m

Enderroc d'esglaó de pedra natural, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

94,35678

Rend.: 1,000
Unitats

Ma d'obra

12,48000

4,90
Preu

Parcial

€
Import
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA

A0140000

h

Manobre

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x
0,100 /R x

18,80000 =
19,45000 =

Subtotal:

1,88000
1,94500
3,82500

3,82500

Maquinària
C1101200

h

0,050 /R x

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,60000 =

Subtotal:

0,78000
0,78000

0,78000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05738

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,66238
0,23312

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

4,89549

Rend.: 1,000

Unitats

6,66

Preu

Parcial

18,80000 =
20,07000 =
22,88000 =

1,00350

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0135000

h

Ajudant soldador

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,200 /R x
0,050 /R x
0,050 /R x
Subtotal:

3,76000
1,14400
5,90750

5,90750

Maquinària
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,050 /R x

6,99000 =

Subtotal:

0,34950
0,34950

0,34950

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08861

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,34561
0,31728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

P-31

K2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,66289

Rend.: 1,000

Unitats

9,50

Preu

Parcial

31,64000 =

9,04904

€

Import

Maquinària
C1501700

h

0,286 /R x

Camió per a transport de 7 t

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,04904

9,04904
9,04904
0,45245

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

9,50149
24,85

€
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials
B2RA73G1 t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

x

1,000

23,67000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,67000

23,67000

23,67000
1,18350

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K96AU020

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i
288 mm d'alçària, acabat amb rodó de diàmetre
12mm, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa

24,85350

Rend.: 1,000

Unitats

23,67000

41,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

18,80000 =

2,82000

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

22,51000 =

3,37650

Subtotal:

6,19650

6,19650

Materials
B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,045

x

59,55000 =

2,67975

B96AUC20

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050

x

28,98000 =

30,42900

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

33,10875
1,50 %

0,09295

5,00 %

39,39820
1,96991

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K96AU030

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i
288 mm d'alçària, acabada amb rodó de 12mm d'acer
corten inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa

41,36811

Rend.: 1,000

Unitats

33,10875

64,13

Preu

Parcial

22,51000 =
18,80000 =

2,82000

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

3,37650

6,19650

Materials
B96AUC30

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i
288 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050

x

52,18000 =

54,78900

6,19650
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

XPS06001

P.A.

XPS07001

P.A.

54,78900

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09295

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

61,07845
3,05392

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

54,78900

64,13237

€
Partida alçada per adaptar la barana existent a la
Rend.: 1,000
800,00
zona dels bancs i amb una capa d'imprimació
______________________________________________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

€
Partida alçada per modificacions en instal·lació
Rend.: 1,000
600,00
d'il·luminació
______________________________________________________________________________________________________________
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1.

CONDICIONS GENERALS

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Documents del projecte
Responsabilitat general del contractista
Obligacions del contractista
Compliment de les disposicions vigents
Indemnitzacions a càrrec del contractista
Despeses a càrrec del contractista
Direcció de les obres
Condicions generals d’execució de les obres
Modificacions d’obra
Control de qualitat
Manteniment de serveis existents
Escomeses i subministrament
Senyalització
Desviament i modificació de serveis, inclòs els desviaments de tràfic
Replanteig previ i projecte final d’obra
Oficina d’obra
Mesures d’ordre i seguretat
Conservació del medi ambient
Obra defectuosa
Materials
Abocadors
Interferència amb altres contractistes
Recepció d’obra i termini de garantia
Conservació de les obres
Disposicions aplicables
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1.

CONDICIONS GENERALS
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no
són modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.

1.1

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

Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives
Document núm. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i
que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:
. Memòria
. Plànols
. Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars)
. Quadre de preus núm. 1
. Quadre de preus núm. 2
. Pressupost total
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels
annexos i la memòria, els amidaments i els pressupostos parcials.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada
de l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a
complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els
seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la
base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials,
fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques
dels materials d’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades
apareixin en algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet
de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda
als documents informatius del projecte.
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Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de
Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri
del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i
tinguin preu al contracte.
1.2

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

1.3

Obligacions del contractista

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa
la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a
l’execució de les obres, amb les dades següents:
a)

Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa
i de la data en que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles
característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les
quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del
programa.

b)

Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on
es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i
de les dates en que es trobi a l’obra.

c)

Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes
mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels
emmagatzematges.

d)

Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la
seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això.

e)

Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen
l’obra, establint el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en
compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada
unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en
aquestes.

f)

Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i
del conjunt de l’obra.

3

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 142 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el
programa establert per a la contractació, sempre que per modificació de les
obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels
treballs, l’Administració ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat
de prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i
participar en la seva redacció.
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes
parcials de detall d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.
1.5

Indemnitzacions a càrrec del contractista
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació
de l’Estat .
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació
de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis
que es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta
finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs
necessaris per a tal objectiu.

1.6

Despeses a càrrec del contractista
A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Claùsules Administratives Generals,
seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
.
.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

.
.
.
.
.
.

despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinària
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal.lacions, ferramentes, etc
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària
de materials
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de
les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les
que corresponen a expropiacions i serveis afectats
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.
.
1.7

despeses ocasionades pel subministrament i col.locació dels cartells
anunciadors de l’obra
qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als
preus unitaris contractats

Direcció de les obres
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció,
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot
ajustant-se al que disposi el Plec de Clàusules Administratives Generals.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el
director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són
objecte del present projecte.

1.8

Condicions generals d’execució de les obres
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les
normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les
obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb
l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de
l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director
d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció
tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les
obres.

1.9

Modificacions d’obra

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions
a les obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració
de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran
els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP.
1.10

Control de qualitat
Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori
de Transport i Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i
del Ciment i les que successivament puguin ser d’aplicació.
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les
obres com després de la seva terminació a efectes de recepció.
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En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni
existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el número, forma i
característiques que hagin de reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. També
indicarà el laboratori per a realitzar-los.
Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista
fins als límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu
defecte aquest límit serà de l’u i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució
material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del
projecte superin la xifra del pressupost d’execució material abans esmentat, el
percentatge s’ajustarà al pressupost d’execució material. Si les despeses
sobrepassen aquests límits, es procedirà de la manera següent:
1)

Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris,
respecte al total de despeses fins el moment en que s’arribi al límit establert en
el Plec de Clàusules Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.

2)

De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que
correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge
calculat segons el paràgraf anterior serà per compte de l’Administració. La
resta de despeses serà per compte del Contractista.

3)

Les despeses a càrrec de l’Administració seran abonades per ella al
Contractista, qui justificarà el previ abonament de les despeses a qui
correspongui.

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, essent-li
d’aplicació l’augment de contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués.
L’Administració podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les
despeses a les quals es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les
certificacions, liquidació o fiances, les quantitats impagades en tant se’n acrediti el
seu abonament.
En el supòsit de que en el Plec de Clàusules Particulars s’indiqui que les despeses
d’assaig i control de qualitat les contracta l’Administració, independentment del
contracte d’obres, es suposarà que les despeses no estan incloses en l’oferta del
Contractista.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.11

Manteniment de serveis existents
El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de
les xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les
interrupcions que pugui provocar l’execució de l’obra siguin resoltes amb
rapidesa.
Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats
pressupostàries, sense que hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació
facilitada al projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja
que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada mitjançant la
realització de cales i altres.
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1.12

Escomeses i subministrament
Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses
i la contractació de tots els subministraments necessaris per a l’execució o el
funcionament definitiu de les obres i instal·lacions motiu del contracte. O en el seu
cas per la implantació de generadors elèctrics, dipòsits d’aigua o altres mitjans
auxiliars per dotar de serveis durant el transcurs de l’obra.
Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades
s’abonaran al contractista.

1.13

Senyalització
El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d’acord
amb les directrius establertes al projecte, per a la seguretat del personal extern i
del personal de la pròpia obra, totes les despeses derivades d’aquestes
actuacions es consideraran incloses en l’oferta econòmica.

1.14

Desviament i modificació de serveis, inclòs els desviaments de tràfic
El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a
procedir a la modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els
desviaments provisionals de tràfic.
Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment
d’accessos puntuals i provisionals a les vivendes durant les obres.

1.15

Replanteig previ i projecte final d’obra
El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans
tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles
modificacions i aclariments en el que es refereix a topografia (taquimètrics, encaix
de rasant, replanteigs previs), dibuix de plànols i pressupostos.
Així mateix, el contractista redactarà el projecte “as built” o projecte final d’obra,
sense repercussió en el cost total de l’obra.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.16

Oficina d’obra
El contractista posarà a disposició de la Direcció d’obra, una oficina, dotada de
tots els serveis necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon,
calefacció i refrigeració, etc.), per a que pugui desenvolupar el seu treball.
Aquesta oficina s’ubicarà en un lloc pròxim a l’obra.

1.17

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

7

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 146 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant
l’execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur
personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei
sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa d’una ordre de l’Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el
contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una
assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un
import no inferior a 20 milions de pessetes.
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions
mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que
el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en
el pagament de certificacions.
1.18

Conservació del medi ambient
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora
d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi
ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti
la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota
la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol.lució fònica.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona
objecte del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia
autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala
d’arbres.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans
apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi
al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els
danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes
institucionals competents en la matèria.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.19

Obra defectuosa
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a
aquest Plec de Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les
obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que
cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions
que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga
en cas d’execució.

1.20

Materials
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A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà
observar les prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el
contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat
autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de
l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es
disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents
de l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als
documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials,
que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu
unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran
també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es
presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les
dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència
dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.
1.21

Abocadors
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es
preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos
de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport
als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la
dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals
es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el
material obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha
d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material
perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o
material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors
autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
quantitats de material procedent de préstecs.
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En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment
de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials,
autoritzacions i permisos necessaris.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la
normativa vigent en matèria de medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees
parcel.lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes
abocats siguin expressaments autoritzats per la direcció i estesos i compactats
correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris.
D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees
esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de
l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a
càrrec del contractista la reposició del material extret.
1.22

Interferència amb altres contractistes
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període
d’execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en
espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes
elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les
ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases
que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades
unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris
esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de
cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus
de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.23

Recepció d’obra i termini de garantia
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada
acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra,
retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions,
magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant
el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en
perfecte estat de policia.
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva
recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu
en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de
ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes
per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas
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que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la
seva recepció.
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la
documentació necessària sobre els serveis realment executats.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa
les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis:
aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la
instal.lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal.lació
elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins,
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos),
d’acord amb la normativa vigent.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a
partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte
(obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,
instal.lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults
de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista,
aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des
de la recepció.
1.24

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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a
la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a
compte del contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin
deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en
compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents
a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

Castell – Platja d’Aro, Novembre 2021
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Jordi Espriu, arquitecte municipal
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1. ASPECTES GENERALS
1.1
1.1.1

OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS
OBJECTE
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
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Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
1.1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per el “PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA
DE S’AGARÓ EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR”
1.1.3

INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

Tots els documents en la redacció original esmentats en l’annex de justificació de la normativa obligaran
amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant
el termini de les obres d'aquest projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents,
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver
respecte el que disposa aquest plec.
1.2
1.2.1

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA

Les obres projectades tenen per objecte LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE
S’AGARÓ EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR.
1.2.1.1 FASES DE L’OBRA
Aquesta obra es realitzarà en una única fase.
1.2.2 EXPLANACIÓ I OBRES PREPARATÒRIES
Totes les obres venen definides al document núm. 4: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions
que dicti el Facultatiu Director.
Les obres d’explanació comprenen:
· Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques.
· L'aclariment i esbossada de totes les zones compreses dins dels límits d’actuació, on ho indiqui els
plànols i memòria, així com en aquelles zones que a criteri de la Direcció Facultativa siguin
necessàries.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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· Replanteig i localització exacta dels serveis.
· La demolició de les construccions situades dins dels límits d’actuació, segons plànols així com
segons necessitats aprovades per la Direcció Facultativa.
· L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d’explanació.
· Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres.
· Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la
senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres.
· El moviment de terres necessari per conformar l'explanada del carrer. Aquestes obres inclouen tots
els desmuntes en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc
d’utilització o als acopis intermitjos que siguin necessaris per al reaprofitament de les terres
d’excavació d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament,
formació de reblaniments i acabats.
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· Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
· Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
1.2.3 PAVIMENTACIÓ
Els paviments a realitzar en les zones de vorera són rígids constituïts per les capes següents:
L'execució d'aquestes obres comprèn:
· Replanteig i materialització de referències topogràfiques.
· Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer
· Preparació de la superfície existent.
· Fabricació, estès i compactació de les capes granulars, hidràuliques i de paviment.
· Beurada superficial de ciment de segellat de la superfície.
· Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
·

Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra.

1.2.4 ENLLUMENAT PÚBLIC
Comprèn els següents grups d'obres:
· Canalització del servei.
· Muntatge de les columnes i corresponents llumeneres i lampades.
· Muntatge del quadre elèctric.
La seva execució inclou les operacions següents:
· Replanteig de la ubicació de les canalitzacions, punts de llum i quadre elèctric.
· Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer
· Subministrament dels materials.
· Execució de rases i canalitzacions i cablejat
· Execució dels fonaments.
· Instal·lació dels elements de sosteniment, punts de llum, llumeneres i lampades.
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A més a més de tot això, les obres d’ enllumenat públic inclouen:
· Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
· La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
1.2.5

ENJARDINAMENT

Comprèn els següents grups d'obres:
· Plantació d’arbrat.
· Plantació dels arbusts.
· Neteja
La seva execució inclou les operacions següents:
· Replanteig de la ubicació dels arbres i arbusts.
· Replanteig i localització exacta dels serveis que passen pel carrer
3
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· Subministrament dels materials.
· Execució de rases i clots
· Plantacions, adequació del sol i reblaniments.
A més a més de tot això, les obres d’ enllumenat públic inclouen:
· Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les
toleràncies definides als documents del Projecte.
· La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra.
1.2.6

REPOSICIONS

S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, les obres de reposició dels serveis que siguin afectats per
les obres
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director.
1.3

DIRECCIÓ D'OBRA

1.3.1

CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte.
1.3.1.1

DOCUMENTS DEL PROJECTE

El projecte consta dels següents documents:
.
.
.
.

Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plec de condicions facultatives
Document núm. 3: Pressupost
Document núm. 4: Plànols

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són:
. Memòria
. Plànols
. Plec de Condicions Facultatives amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i
Prescripcions Tècniques Particulars)
. Quadre de preus núm. 1
. Quadre de preus núm. 2
. Pressupost total
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada , sense que
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha
d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.
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Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus
de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors,
distàncies de transport característiques dels materials d’explanació, justificació de preus, etc.),
llevat que aquestes dades apareixien en algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del projecte.
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que
s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
1.3.1.2

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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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1.3.1.3

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les
obres, amb les dades següents:
a) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques,
on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a
l’obra així com la justificació d’aquelles característiques per a realitzar conforme a
condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar
l’acompliment del programa.
b) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es
trobi a l’obra.
c) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
d) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a l’obtenció, en cas necessari de llicències per això.
e) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint
el pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els
condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres
particulars no compreses en aquestes.
f) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt
de l’obra.
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa
establert per a la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l’Administració ho cregui
convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació
d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.
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1.3.1.4

INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat .
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.3.1.5

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a
càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu
explícitament el contrari, les següents despeses:
.
despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
.
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc
.
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
.
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
.
despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
.
despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
.
despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i
de zones confrontades afectades per les obres, etc.
.
despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats
.
despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra
.
qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris
contractats

1.3.1.6

DIRECCIÓ DE LES OBRES
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el
Plec de Clàusules Administratives Generals.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra,
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.3.1.7

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit
reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur
comprovació, constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica
de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que
proposi la direcció tècnica de les obres.
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1.3.1.8

MODIFICACIONS D’OBRA
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146
de la LCAP.

1.3.1.9

CONTROL DE QUALITAT
Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de Transport i
Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que
successivament puguin ser d’aplicació.
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de
la seva terminació a efectes de recepció.
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi
disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de
reunir els esmenats assaigs, anàlisi i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.
Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als límits
que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En el seu defecte aquest límit
serà de l’u i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de
licitació. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost
d’execució material abans esmentat, el percentatge s’ajustarà al pressupost d’execució
material. Si les despeses sobrepassen aquests límits, es procedirà de la manera següent:
1) Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al
total de despeses fins el moment en que s’arribi al límit establert en el Plec de Clàusules
Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
2) De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que correspongui a
resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paràgraf
anterior serà per compte de l’Administració. La resta de despeses serà per compte del
Contractista.
3) Les despeses a càrrec de l’Administració seran abonades per ella al Contractista, qui
justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui.
L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, essent-li d’aplicació
l’augment de contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués.
L’Administració podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a les
quals es refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances,
les quantitats impagades en tant se’n acrediti el seu abonament.
En el supòsit de que en el Plec de Clàusules Particulars s’indiqui que les despeses d’assaig i
control de qualitat les contracta l’Administració, independentment del contracte d’obres, es
suposarà que les despeses no estan incloses en l’oferta del Contractista.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.3.1.10 MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS
El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes
principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui
provocar l’execució de l’obra siguin resoltes amb rapidesa.
Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries,
sense que hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les
Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol d’orientació i ha
de ser comprovada mitjançant la realització de cales i altres.
1.3.1.11 ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT
Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la
contractació de tots els subministraments necessaris per a l’execució o el funcionament definitiu
de les obres i instal·lacions motiu del contracte.
Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran al
7
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contractista.
1.3.1.12 SENYALITZACIÓ
El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d’acord amb les
directrius establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del personal
de la pròpia obra, totes les despeses derivades d’aquestes actuacions es consideraran incloses
en l’oferta econòmica.
1.3.1.13 DESVIAMENT I MODIFICACIÓ DE SERVEIS, INCLÒS ELS DESVIAMENTS DE TRÀFIC
El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la
modificació de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de
tràfic.
Correran a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d’accessos
puntuals i provisionals a les vivendes durant les obres.
1.3.1.14 REPLANTEIG PREVI I PROJECTE FINAL D’OBRA
El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans tècnics
necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments
en el que es refereix a topografia (taquimètrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de
plànols i pressupostos.
Així mateix, el contractista redactarà el projecte “as built” o projecte final d’obra, sense
repercussió en el cost total de l’obra.
1.3.1.15 OFICINA D’OBRA
El contractista posarà a disposició de la Direcció d’obra, una oficina, dotada de tots els serveis
necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i refrigeració, etc.), per
a que pugui desenvolupar el seu treball.
Aquesta oficina tindrà una superfície, de al menys 30 m2 i s’ubicarà en un lloc pròxim a l’obra.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.3.1.16 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs.
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes
al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista
haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per
respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de
pessetes.
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions.
1.3.1.17 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada
disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica.
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El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director
de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la
direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
1.3.1.18 OBRA DEFECTUOSA
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de
Condicions a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o
rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències
que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les
condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga
en cas d’execució.
1.3.1.19 MATERIALS
A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les
prescripcions següents:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del
director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
l’explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les
Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que
fa a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no
hagi estat aprovada pel director de les obres.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.3.1.20 ABOCADORS
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a
càrrec del contractista.
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que
als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut
de l’excavació de l’explanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc.,
i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec,
o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de
material procedent de préstecs.
9
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En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i
permisos necessaris.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en
matèria de medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades,
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees
esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la
reposició del material extret.
1.3.1.21 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris
esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran
ser, en cap moment, objecte de reclamació.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.3.1.22 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i
abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra
executada en perfecte estat de policia.
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la
direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un
termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i,
en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la
seva recepció.
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació
necessària sobre els serveis realment executats.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i
baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, rec en baixa tensió i
qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària
(projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents
impresos), d’acord amb la normativa vigent.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la
signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques,
10
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edificacions, obres auxiliars, etc.).
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.
1.3.1.23 CONSERVACIÓ DE LES OBRES
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte (obra principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances
que siguin convenients.
1.3.1.24 DISPOSICIONS APLICABLES

-

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran
d’aplicació les disposicions següents:
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP).
Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de
novembre, i les disposicions modificaries d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.
Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes
obres.
Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò
que no s’oposi al que estableix la LCAP.
Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria
civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.
Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i
d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i,
complementàriament, la resta de les Normes UNE.
Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM
i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document
contractual.
Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost).
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del
MOPU, juliol de 1976.
Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada per
Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972).
Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre
Ministerial de 9 d’abril de 1964.
Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.
Instrucció 6.1.I.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76.
Instrucció 6.2.I.C1975.- Firmes rígidos, aprovada per OM 12/3/76.
Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; BOE de 28 d’agost
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del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988.
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció,
aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2
de febrer de 1972).
- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretenssat.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol
de 1974).
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM
de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.
- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949.
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de
setembre.
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73).
- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret
dels 12 de maig de 1954).
- Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del
Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974.
- Normes UNE declarades d’obligat compliment.
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny
de 1973.
- Codi de circulació vigent.
- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de
seguretat.
- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).
- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
contracte.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en
tot moment, les condicions més restrictives.
1.4
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ACOPIS INTERMITJOS

En aquest projecte s’ha previst la necessitat i/o conveniència de realitzar acopis intermitjos de terres
d’excavació de les rases, pous i carrers. Aquests treballs s’han valorat econòmicament en els preus
unitaris d’excavació i reblert.
El Contractista haurà d’elaborar un programa de treballs que contempli aquest extrem, així com les
zones òptimes per a l’esmentat acopi, que haurà d’ésser aprovat per la Direcció Facultativa. Aquests
acopis hauran d’executar-se i mantenir-se de forma que no afectin ni als terminis de l’obra ni a la
qualitat dels materials.
2. MATERIALS BÀSICS
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 -

NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció
de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per
determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar
la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 -

SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que
se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,
reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui
una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <=
6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en
pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10%
en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o
corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació,
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i
en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi
han de constar com a mínim les següents dades:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de
l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
17

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 169 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per
realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les
condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder
realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els
fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació
de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B032 -

SAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense
donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o,
si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució,
es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà
l'ús del material corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS
B043 -

PEDRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0431100.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
- De pedra arenisca
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia i de gra uniforme.
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.
Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques.
Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames.
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.
Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
Ha de tenir bona adherència amb els morters.
Coeficient de saturació: <= 75%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70): <= 1%
Absorció d'aigua: <= 2%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
PEDRA GRANÍTICA:
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica.
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 120 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
PEDRA CALCÀRIA:
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.
No han de ser bituminoses.
No han de tenir argiles en excés.
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
PEDRA ARENISCA:
Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat.
No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres o altres materials que puguin
alterar les seves característiques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 -

CIMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22
de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del
ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995
de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i
CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la
norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1
(ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL
22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves
especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra
volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que
acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR
(MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal
de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser
conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 -

CALÇS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència
adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de
conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes
de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la
marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del
fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius
corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al
menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de
realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos
mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100
dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

____________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A -

BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o
protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en
estructures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles
ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que
únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics,
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a
més de les indicades a aquest apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars
com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els
clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y
designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació relacionada amb els
materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials
dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05B -

CIMENTS NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05B1001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, de
substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80122):
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17%
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35%
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid: 1 min
- Ciment natural lent: 10 min
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid: 8 min
- Ciment natural lent: 120 min
Resistència a compressió (UNE 80116):
+------------------------------------------------+
¦ TEMPS ¦ CNR 4 ¦ CNR 8 ¦ CNL 8 ¦
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦
¦ 1 h ¦ 0,5 N/mm2 ¦ 1 N/mm2 ¦ _
¦
¦ 6 h ¦ 1 N/mm2 ¦ 2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2 ¦
¦ 7 dies ¦ 2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦ 5 N/mm2 ¦
¦ 28 dies ¦ 4 N/mm2 ¦ 8 N/mm2 ¦ 8 N/mm2 ¦
+------------------------------------------------+

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309
- Referència de la comanda
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Referència a la norma UNE 80309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors
resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per
a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM
III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i
UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
-

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
31

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 183 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm;
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat
l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig
de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes
que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària
de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a
màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en
funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd
no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313),
la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els
assaigs de resistència.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar
la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada
amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors
obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància
exigida.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de
la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs
característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors
a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE
83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE
83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065960B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors
resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per
a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i
CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM
III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i
UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm;
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat
l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig
de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes
que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària
de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a
màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en
funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd
no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313),
la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els
assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar
la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada
amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors
obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància
exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de
la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs
característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors
a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE
83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE
83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N -

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NLA2B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per
un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés
d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de
poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat
l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons
no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors
obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància
exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 -

MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0716000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb
aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment
resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma
de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on
es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura
especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en
N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

-

Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les
seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
45

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 197 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

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

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 -

ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o
prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en
estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al
formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Fum de silici
Escòria granulada

ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de
l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles
d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions
s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=
75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
>= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament
en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

-

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la
consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=
80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=
85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar
l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que
sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés
d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una
quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per
objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés
d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de
cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions
(cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una
quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la
seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de
carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat
per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la
durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen
recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del
2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat,
resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics
d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits
del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5 ¦
95 - 100
¦
¦ 2,5 ¦
75 - 100
¦
¦ 1,25 ¦
40 - 85
¦
¦ 0,4 ¦
13 - 35
¦
¦ 0,16 ¦
3 - 14
¦
¦ 0,08 ¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar
com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
Interval d'ús recomanat pel fabricant
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de
constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions
exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït
(UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions
contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del
fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs
realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions
contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A1 -

FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o
sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas
generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 -

TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A62H90,B0A62F90.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per
expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de
cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de
ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses,
on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 -

ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i
l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o
fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en
massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNEEN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦ fy
¦unitaria ¦ al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació
següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de
la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i
a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de
ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant,
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on
es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control
de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest
cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a
ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions
experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la
mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà
eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si
l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran
les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i
el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que
els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals
de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta
en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a
l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FA -

TOTXANES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la
categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
61

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 213 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor
declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència
d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 7721, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
B0G1 -

PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0G19C0D,B0G17C04.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes
orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre: longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de
tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials aglomerants
diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de gruix: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de gruix: ± 4 mm
Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm
-

-

-

-

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN
12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les
toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o amplària nominal en mm. ¦ <600 ¦ >=600 ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm ¦ ±1mm ¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦ ±2mm ¦ ±3 mm ¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Esquadres: 0,15%

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: ±3 mm
-E>80: ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant declararà les toleràncies
de gruix.
- Planor : <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm. ¦ <600 ¦ >=600 ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm ¦ ±1mm ¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦ ±2mm ¦ ±3 mm ¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):
- Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola: ±2 mm
- Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix: ± 1 mm (mesurat des la cara exposada)
- Fondària del forat: +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, aleshores
aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni
s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a
l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L'ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports
públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN
12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***,
F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes
suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D,
E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que
suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***,
F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes
suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que
suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l'obra es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment,
s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els
resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant
on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de
10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z501A,B44Z5A2A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o
S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP,
segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament
següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del
producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent
a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan
lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures
de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures
addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig
que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article
77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota
dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant
l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions
del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el
muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i
la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels
cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en
obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és
necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota
dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant
l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el
temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la
unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig
escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de
los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la
sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

El nom del fabricant o la seva marca comercial
La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer
producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma
EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats
conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les
peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

-

En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2).
Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó
està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a
UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la UNE 10045-1. També son
d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva
localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de
la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material
(com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i
caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre
provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la
unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a
més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils laminats tipus "L
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Composició química de l'acer:
+-----------------------------------------+
¦ ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦
¦ ¦-----------------¦------------------¦
¦ C ¦ <= 0,07% ¦ <= 0,07% ¦
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
¦ Mn ¦ <= 2,00% ¦ <= 2,00% ¦
¦ Si ¦ <= 1,00% ¦ <= 1,00% ¦
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50% ¦
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00% ¦
¦ Mo ¦
¦ 2,00% - 2,50% ¦
+-----------------------------------------+
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.
Toleràncies:
- Gruix: >= 2,5%
- LLargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30
mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a
obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació
mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN
10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
74

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 226 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de les
peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una
disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a
fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els
suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal
de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte ¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦ 3/4 ¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦ 4 ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦ 4 ¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és
possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la
següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.
GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZB000,B89ZC100,B89ZNE00.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als
àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca
a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a
la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades.
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació
de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
pneumàtics
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
-

ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació
de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació
de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació
de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina,
querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

-

Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA
DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT
GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Temps d'estabilitat de la barreja
Temperatura mínima d'aplicació
Temps d'assecatge
Rendiment teòric en m/l
Color

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de
conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció,
en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA -

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAA000,B8ZAM000,B8ZAH000.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i
sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química
alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el
control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen
en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en
dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2

BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
deixar una capa uniforme després de l'assecat
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
-

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha
de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies
poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Identificació del producte
Acabat, en el vernís
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.

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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de
conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció,
en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A -

VORADES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96AUC30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a
determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de
los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones
técnicas de suministro.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
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PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ1000,B9CZ2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la
proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir alçàries
diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles del
paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS
B9V1 -

ESGLAONS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9V12200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes d'estructura compacta.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedra calcària
- Pedra granítica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares exfoliades de forma natural.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre: longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de
tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
89

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 241 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

-

- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN
12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les
toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o amplària nominal en mm. ¦ <600 ¦ >=600 ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm ¦ ±1mm ¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦ ±2mm ¦ ±3 mm ¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, aleshores
aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- L'ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports
públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni
s'escantonin.
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB126WAG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels
cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga
més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs
corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Comprovació geomètrica

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les
especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En
cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que
hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB14 -

PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14F8B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Roure
¦ Melis ¦ Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦ 45 N/mm2 ¦ 60,4 N/mm2 ¦ 40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió ¦ 60 N/mm2 ¦ 115 N/mm2 ¦ 80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦ 7,5 N/mm2 ¦ 4,5 N/mm2 ¦ 3 N/mm2
¦
¦ tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda ¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3 ¦
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________

94

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 246 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 -

MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641,D0701821,D0701911,D0701461,D070A4D1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

D071 -

MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de
pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.

96

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 248 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La
secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques
geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona
de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
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.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas
de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les
altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de
l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls
i lligaments.
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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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

D6 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
D61 - PARETS DE MAÇONERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D6111111.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elaboració de pedres per a parets de maçoneria.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedres granítiques o calcàries carejades
- Pedres granítiques o calcàries adobades
- Carreus de pedra granítica o calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes.
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.).
PEDRES CAREJADES:
Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal.
PEDRES ADOBADES:
Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies d'assentament planes.
CARREU:
Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes.
Les cares d'assentament han de ser paral·leles.
Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2241100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a
màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer just abans de l'abocada del formigó.
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb l'acord del fons i la paret en angle
recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%
- Nivells: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que puguin ser propenses a
esllavissaments.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4415115,E44Z5A25,E4435115,E443600D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
99
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o
S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011,
UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN
10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara
que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament
de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que
s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó
fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material
contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions
del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el
muntatge i les inspeccions.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i
la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels
cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent
a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els
treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que
no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i
els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti
que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la
seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada
permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida
provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de
l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de
reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma
permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en
obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és
necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i
fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la
unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la
soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al
identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que
supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan
lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures
de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures
addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig
que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article
77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als
productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNEEN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en
cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control
extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les
toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la
DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la
documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el
mètode de soldadura més adient.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que
0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels
anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més,
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord
amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les
soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a
topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com
rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Pilars
- Parets
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla
- Voltes
- Voltes d'escala
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan
referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement
les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim
65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.
ARC:
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta.
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar
desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.
Gruix dels junts: 8 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Planor de les cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt.
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior.
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.
Gruix dels junts: 8 - 15 mm
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Gruix dels junts: ± 2 mm
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça.
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en
l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar
l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui
possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim
establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter
sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a
col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura
alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de
l'obra o d'altres.
ARC I VOLTA:
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa
intermèdia de morter.
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

-

Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4G21135.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret amb pedra.
S'han considerat els tipus de pedra següents:
- Carejada
- Adobada
- Sense acabat
- Carreu
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- En sec
- Amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Neteja i preparació del llit d'assentament
- Col·locació de les pedres
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha d'estar aplomada.
Ha de ser estable i resistent.
No ha de tenir esquerdes.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.
No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement
les càrregues.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Gruix dels junts: <= 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 20 m
Cavalcament del sostre a la paret: >= 2/3 gruix paret
Toleràncies d'execució:
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Gruix: ± 25 mm
PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan
referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els junts han d'estar plens de morter.
Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions alternativament.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
PARET DE PEDRA CAREJADA:
Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals.
Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de
les pluges.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui
possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.
Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de
través.
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de
l'obra o d'altres.
PEDRES COL·LOCADES EN SEC:
Les pedres s'han d'assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S'admet la col·locació de falques de pedra a la part interior
de la paret i l'utilització de fang.
PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter
sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a
col·locar.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura
alta, vent fort, etc.).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

109

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 261 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4R - ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316, treballats a taller i col·locats a l'obra amb soldadura o amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils
- Col·locació i muntatge de les peces o perfils
CONDICIONS GENERALS:
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la DT Si té unions soldades han d'estar pulides.
Ha d'estar col·locat al lloc i en la posició indicada a la DT.
No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 5 mm
- Aplomat: ± 3 mm/m
- Angles: ± 1°
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corretgits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de despendre amb
bufador, sense afectar a les barres. Es prohibeix despendre-les a cops.
Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment bàsic de qualitat AISI 304 o 316, d'acord amb la qualitat
de l'acer de l'estructura.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els plànols i en el Plec de
Condicions Tècniques Particulars la forma en que s'ha de fer i els medis de comprovació i mesura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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 al teòric, cal l'acceptació expresa de la DF
Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW -

ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4ZW1350.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
S'han considerat els elements següents:
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó.
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges
En els ancoratges amb perns de connexió:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques geomètriques del
tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les
característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l'ancoratge.
TAC D'EXPANSIÓ:
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la
fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦ Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦ 15 ¦ 18 ¦ 24 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 109 ¦ 130 ¦ 152 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦ 88 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm) ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦ 50 ¦ 80 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

TAC QUÍMIC:
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la
fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦ Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦ 12 ¦ 14 ¦ 18 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 130 ¦ 160 ¦ 190 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦ 90 ¦ 110 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm) ¦ 21 ¦ 28 ¦ 38 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦ 35 ¦ 60 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que es recolza.
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés.
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla,
punxant el centre de la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment
indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar
omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial per
al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4ZZU001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense retracció, sense exudació i d'alta
resistència.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
- Abocada del morter
- Regularització de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Resistència a flexió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 6 N/mm2
- 3 dies: >= 8 N/mm2
- 7 dies: >= 9 N/mm2
- 28 dies: >= 10 N/mm2
Resistència a compressió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 20 N/mm2
- 3 dies: >= 45 N/mm2
- 7 dies: >= 62 N/mm2
- 28 dies: >= 90 N/mm2
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa.
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta.
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la
barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del morter.
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
dm3 de volum realment executats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81125E4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals
o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir
una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Acabat reglejat: ± 3 mm
Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
-

FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a
més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures.
Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Inspecció visual de la superfície acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83B -

APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83B5CHE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o verticals, fixats amb morter i
elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF
no especifica d'altres condicions.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col·locats en el junt horitzontal
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de
policlorur de vinil en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça: >= 2
Separació entre fixacions: <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els materials han de ser
compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema
de fixació de les peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces ni entre aquestes i l'estructura.
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa resistència que la resta del
conjunt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de l'obra les restes de peces i els
materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8940BJ0,E89B5CJ0,E898DFM0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions
del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E8J - CORONAMENTS
E8J4 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Pedra natural o artificial collada amb morter
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:
- Morter mixt o de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i
evacuar l'aigua cap a l'exterior.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la
paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les especificacions del
Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes): >= 10º
Volada del trencaaigües: >= 2 cm
Distància entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces
- Ceràmica: <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres
condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir
l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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
Salubridad DB-HS.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E93618B1.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
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:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
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: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
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%
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).
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9B372FK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
Formació de paviment sobre suports.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En paviments col·locats sobre suports:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig dels suports
- Col·locació dels suports
- Col·locació de les peces del paviment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en
els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15
mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del paviment en funció
de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT.
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar.
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 6 mm/2 m
- Gruix dels junts: <= 3 mm
- Pendent: ± 0,5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines asfàltiques.
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
122

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 274 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig dels suports
- Col·locació dels suports.
- Col·locació de les peces del paviment.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U8 -

SÒCOLS METAL·LICS

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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament: <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9V - ESGLAONS
E9V1 -

ESGLAONS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9V1220N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: >= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de
tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la
peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984 Revestimientos de
Suelos: Piezas Rígidas.

____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB121FA6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m
o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de
50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins
al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre
l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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 de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es
situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense
observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència
de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB14 -

PASSAMANS PER A BARANES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant l'adormiment no
s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

____________________________________________________________________________
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

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
F2214828.
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
- 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.
128

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 280 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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 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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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

129

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 281 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222H870.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals,
de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
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 la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
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.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com
ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els
treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el
martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 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.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

____________________________________________________________________________
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F22B - ESCARIFICACIÓ DE SÒLS I FERMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F22B1101.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir una superfície
homogènia de suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'escarificació
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF.
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en el seu defecte, les
especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondàries definides en la DT, o en el seu defecte, les que determini el DF.
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a màxim. En el cas en que s'escarifiqui en fondàries
superiors, cal retirar el terreny i col·locar-lo desprès per tongades.
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de senyalitzar
convenientment i operar amb les precaucions necessàries.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada 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.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R35039.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA7LP0.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig
dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

____________________________________________________________________________

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31522H1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin
entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions,
etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la
resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la
massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
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.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin
forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es
proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la
DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i
entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de
totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el
formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de
l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques.
En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides
o altres característiques de l'element formigonat.

____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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:
- Fonaments
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'artícle 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.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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'artícle 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.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
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).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de
70 mm.
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 aillades 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).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05
kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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.
____________________________________________________________________________

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F3Z112T1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació
prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps
entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny
just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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 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:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9A - PAVIMENTS GRANULARS
F9A1 -

PAVIMENTS DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A1201K.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera
que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se
en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no
permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat
prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5
mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori
d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que
no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l'absència de grumolls de ciment.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a una nova
remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la
mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a la
incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans
adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre
les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha
rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de cura
a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la
DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb
dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra
per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra
les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
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)

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K213 -

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2135121.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre
camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
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:
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.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
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.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
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.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats 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 3/75)
* 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.
* 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
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 -

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2199511.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
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
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
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.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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.
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.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
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 DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat 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 3/75)
* 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.
* 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

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21B -

DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21B1011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
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
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 -

TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R54239.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en
obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per
al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA73G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig
dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K96AU030.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
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PROJECTE D’UNA RAMPA AL CAMÍ DE RONDA DE S’AGARÓ
EN EL TRAM MÉS AMPLE ENTRE CALA PEDROSA I LA PLAÇA DEL MIRADOR
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
En la col·locació de vorada, la unitat d'obra no inclou el subministrament de les peces.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

K2199511
Num.

m

Text

PRESSUPOST 213301
ENDERROCS

Enderroc d'esglaó de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

2,810
2,650
3,000
2,230
2,000

2
3
4
5

[D]

[E]

[F]

K2135121
Num.
1
2

m3

Text

2,500
2,210

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

Mur
Banc

K21B1011
Num.
1

m

Text

[C]

[D]

5,060
0,670

0,450
0,450

[E]

[F]

2,579

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Tipus

Barana

K2R54239

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

1

2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

6,500

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

Esglao
Mur
3 Barana
4 Esponjament

P

[C]

[D]

[E]

19,610
2,579
2,000
30,000

0,450

0,150

1,000

0,050

[F]

K2RA73G1

Num.

Text

m3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(
G1:G3,C4)

5,204

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

1

Esglao
Mur
3 Barana
4 Esponjament

TOTAL Fórmula

1,324
2,579
0,100
1,201

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

6,500 C#*D#*E#*F#

6,500

m3

TOTAL Fórmula

2,277 C#*D#*E#*F#
0,302 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

19,610

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2,810
2,650
7,500
2,230
4,420
TOTAL AMIDAMENT

2

1

2

P

[C]

[D]

[E]

19,610
2,579
2,000
30,000

0,450

0,150

1,000

0,050

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

1,324
2,579
0,100
1,201

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(
G1:G3; C4)

5,204
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:

01
02

F22B1101
Num.
1

m2

Text

PRESSUPOST 213301
MOVIMENT DE TERRES

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
Tipus

Rampa

[C]

[D]

[E]

[F]

E2241100
Num.
1
2

m2

Text

20,000

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Tipus

Paviment sauló
Escala

3
4
5
6
7
8

[C]

[D]

3,720
1,740
2,050
2,300
2,530
2,770
3,010
3,260

3,620
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

[E]

[F]

F2214828
Num.
1

m3

Text

20,530

Tipus

Travertí

[C]

[D]

[E]

1,700
6,950

1,200

0,150
0,150

[F]

F9A1201K

1

m3

Text

1,349

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM
Tipus

Paviment sauló

[C]

[D]

3,720

3,620

[E]

[F]

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

F222H870
Num.
1

m3

Text

13,466

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador
Tipus

Daus formigó

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

0,500

0,500

0,600

TOTAL AMIDAMENT
6

F2R35039
Num.

Text

m3

TOTAL Fórmula

1,200 C#*D#*E#*F#
1,200

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

1

Excavació pous
Solera
3 Esponjament

TOTAL Fórmula

13,466 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

0,306 C#*D#*E#*F#
1,043 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

2

4

TOTAL Fórmula

13,466
0,696
0,820
0,920
1,012
1,108
1,204
1,304
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

20,000
TOTAL AMIDAMENT

2

2

2

P

[C]

1,200
1,349
30,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,200 C#*D#*E#*F#
1,349 C#*D#*E#*F#
0,765 PERORIGEN(
G1:G2,C3)
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

AMIDAMENTS

Pàg.:
C#*D#*E#*F#

5

TOTAL AMIDAMENT
7

F2RA7LP0
Num.

m3

3,314

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

Text

Tipus

1

Excavació pous
Solera
3 Esponjament
2

P

[C]

[D]

[E]

[F]

Obra
Capítol

01
03

F3Z112T1
Num.
1

m2

Text

3,314

PRESSUPOST 213301
ESTRUCTURA

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

Daus formigó

[C]

[D]

[E]

8,000

0,500

0,500

[F]

F31522H1
Num.
1

m3

Text

2,000

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
Tipus

Daus formigó

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

0,500

0,500

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

F31B3000
Num.
1

kg

Text

Tipus

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Num.
1

kg

Text

[C]

[D]

[E]

8,000

12,000

0,920

[F]

HEB 240

3

[C]

[D]

[E]

3,000
3,000
2,000

0,500
0,700
1,500

85,280
85,280
85,280
TOTAL AMIDAMENT

5

E44Z5A25

kg

TOTAL Fórmula

88,320 C#*D#*E#*F#
88,320

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura
Tipus

2

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

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Daus de formigó D12

E4415115

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

1,200 C#*D#*E#*F#
1,349 C#*D#*E#*F#
0,765 PERORIGEN(
G1:G2; C3)

1,200
1,349
30,000

TOTAL AMIDAMENT

1

3

[F]

TOTAL Fórmula

127,920 C#*D#*E#*F#
179,088 C#*D#*E#*F#
255,840 C#*D#*E#*F#
562,848

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclús 6 forats de 14mm per cargols de 12mm
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Platina HEB 240

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

0,125

0,002

7.860,000

E4ZW1350
Num.
1

11,790 C#*D#*E#*F#

u

11,790

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Text

Tipus

Ancoratges platina

[C]

[D]

6,000

6,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

E4ZZU001
Num.
1

dm3

36,000

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Text

Tipus

Platines

[C]

[D]

[E]

[F]

3,500

3,500

0,300

6,000

TOTAL AMIDAMENT
8

E4435115

Num.
1

kg

Text

Tipus

IPN 180

3
4

E443600D

Num.
1

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000
4,000
3,000
2,000

1,700
2,510
1,720
2,570

21,900
21,900
21,900
21,900

3,000
3,000
3,000

Tipus

Paviment rampa

01
04

E4G21135
Num.
1

m3

Text

[C]

[D]

1,700

16,900

[E]

[F]

E81125E4

m2

TOTAL Fórmula

28,730 C#*D#*E#*F#
28,730

Paredat de gruix variable de pedra granítica carejada, per revestir, col·locada amb morter ciment 1:6
[C]

[D]

8,940

0,450

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,023 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST 213301
OBRA DE FABRICA

Tipus

Mur i banc

260,610
659,628
339,012
337,698
1.596,948

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Paviment de xapa d'acer corten rallada, de 10mm de gruix total, i dos plecs un a cada costat, amb unions
soldades en obra. El preu inclou soldadures

Text

Obra
Capítol

22,050 C#*D#*E#*F#
22,050

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
6

4

4,023

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Mur i banc

2

[C]

[D]

8,940
0,450

2,000
3,940

[E]

[F]

E83B5CHE

Num.
1

m2

19,653

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional, amb una
cara polida i abrillantada, amb aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Text

Tipus

Travertí banc

2
3

[C]

[D]

0,500
0,600
0,560

0,450
0,450
0,450

[E]

[F]

1

01
05

E9V1220N
Num.
1

m

0,747

PRESSUPOST 213301
PAVIMENTS

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8

Text

Tipus

Escala

[C]

[D]

[E]

[F]

1,740
2,050
2,300
2,530
2,770
3,010
3,260

2
3
4
5
6
7

E93618B1
Num.
1

m2

Text

Tipus

Travertí

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

17,660

[C]

[D]

1,700
6,950

1,200

[E]

[F]

Num.
1

m2

8,990

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Text

Tipus

Travertí

2

[C]

[D]

1,700
6,950

1,200

[E]

01
06

[F]

TOTAL Fórmula

2,040 C#*D#*E#*F#
6,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

2,040 C#*D#*E#*F#
6,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E9B372FK

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió

2

3

TOTAL Fórmula

1,740
2,050
2,300
2,530
2,770
3,010
3,260
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

0,225 C#*D#*E#*F#
0,270 C#*D#*E#*F#
0,252 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

17,880 C#*D#*E#*F#
1,773 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

5

8,990

PRESSUPOST 213301
BARANES
EUR
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

AMIDAMENTS

1

EB121FA6

Num.
1
2

Pàg.:

m

Barana amb doble passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), sòcol d'acer corten de 10cm amb
desenvolupamet total de 28,8mm coronat amb rodó de 12cm, muntants de T 50 cada 150 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra soldada i amb tac d'acer, volandera i femella

Text

Tipus

Rampa
Escala

[C]

[D]

2,000
2,000

16,900
3,300

[E]

[F]

XPS06001

P.A.

40,400

Partida alçada per adaptar la barana existent a la zona dels bancs i amb una capa d'imprimació
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
07

E8940BJ0
Num.
1

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Text

Tipus

HEB 240

3

IPN 180

5
6
7
8

1,000

PRESSUPOST 213301
PINTURA

2
4

Plantines

[C]

[D]

[E]

3,000
3,000
2,000
7,000
4,000
3,000
2,000
6,000

0,500
0,700
1,500
1,700
2,510
1,720
2,570
0,350

0,960
0,960
0,960
0,524
0,524
0,524
0,524
0,350

[F]

3,000
3,000
3,000

TOTAL AMIDAMENT
2

E89B5CJ0
Num.
1

m2

Tipus

Barana bancs

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Num.

Text

1

Mur

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

4,470

1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,470 C#*D#*E#*F#
4,470

Pintat de parament vertical/horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
Tipus

2

[C]

[D]

8,940
0,450

2,000
9,200

[E]

01
08

[F]

TOTAL Fórmula

17,880 C#*D#*E#*F#
4,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1,440
2,016
2,880
6,236
15,783
8,112
8,080
0,735

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Text

E898DFM0

TOTAL Fórmula

45,282

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

33,800 C#*D#*E#*F#
6,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

6
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

08001

P.A.

Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant la D.F.
(SIS-CENTS EUROS)

P-2

E2241100

m2

P-3

E4415115

P-4

P-5

Pàg.:

1

600,00

€

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
(DOS EUROS)

2,00

€

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

1,71

€

E4435115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,68

€

E443600D

m2

Paviment de xapa d'acer corten rallada, de 10mm de gruix total, i dos plecs un a cada costat,
amb unions soldades en obra. El preu inclou soldadures

360,23

€

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P-6

E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclús 6 forats de 14mm per cargols de 12mm
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

56,33

€

P-7

E4G21135

m3

Paredat de gruix variable de pedra granítica carejada, per revestir, col·locada amb morter
ciment 1:6
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

458,05

€

P-8

E4ZW1350

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

6,92

€

P-9

E4ZZU001

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,64

€

P-10

E81125E4

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
(TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

31,04

€

P-11

E83B5CHE

m2

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària
nacional, amb una cara polida i abrillantada, amb aresta viva a les quatre vores, preu alt, de
40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
(CENT SETANTA EUROS)

170,00

€

P-12

E8940BJ0

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

25,89

€

P-13

E898DFM0

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

14,18

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

P-14

E89B5CJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
(DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

19,40

€

P-15

E93618B1

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,48

€

P-16

E9B372FK

m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

128,63

€

P-17

E9V1220N

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

154,27

€

P-18

EB121FA6

m

Barana amb doble passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), sòcol d'acer corten de
10cm amb desenvolupamet total de 28,8mm coronat amb rodó de 12cm, muntants de T 50
cada 150 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra soldada i amb tac d'acer,
volandera i femella
(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

576,12

€

P-19

F2214828

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

35,11

€

P-20

F222H870

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

15,78

€

P-21

F22B1101

m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics
(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

2,30

€

P-22

F2R35039

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

7,18

€

P-23

F2RA7LP0

m3

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

4,94

€

P-24

F31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(VUITANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

81,01

€

P-25

F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

1,21

€

P-26

F3Z112T1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

11,20

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

P-27

F9A1201K

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

28,09

€

P-28

K2135121

m3

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

94,36

€

P-29

K2199511

m

Enderroc d'esglaó de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

€

P-30

K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

6,66

€

P-31

K2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

9,50

€

P-32

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

24,85

€

P-33

XPS06001

P.A.

Partida alçada per adaptar la barana existent a la zona dels bancs i amb una capa
d'imprimació
(VUIT-CENTS EUROS)

800,00

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

08001

E2241100

E4415115

P.A.

m2

kg

B44Z501A

P-4

E4435115

kg

kg

B44Z501A

P-5

E443600D

kg

m2

B950650

m2

Pàg.:

1

Sense descomposició

600,00
600,00000

€
€

Altres conceptes

2,00
2,00000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,71

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes

0,92000

Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant la D.F.

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

0,79000

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,68

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes

0,92000

E44Z5A25

kg

B44Z5A2A

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

P-7

P-8

E4G21135

E4ZW1350
B0A62H90

kg

m3

u

€

360,23

€

329,72000
30,51000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclús 6 forats de 14mm per cargols de 12mm

56,33

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Altres conceptes

1,18000

Paviment de xapa d'acer corten rallada, de 10mm de gruix total, i dos plecs un a cada costat,
amb unions soldades en obra. El preu inclou soldadures
Paviment de d'acer corten, de 10mm de gruix total, i ratllat

Paredat de gruix variable de pedra granítica carejada, per revestir, col·locada amb morter
ciment 1:6
Altres conceptes
Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella
Altres conceptes

P-9

E4ZZU001

dm3

B0716000

kg

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra
Morter expansiu
Altres conceptes

P-10

P-11

€

0,76000

Altres conceptes
P-6

€

€

55,15000

€

458,05

€

458,05000

€

6,92

€

1,35000
5,57000

€
€

1,64

€

1,35340
0,28660

€
€

E81125E4

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

31,04

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,33056
30,70944

€
€

E83B5CHE

m2

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra calcària
nacional, amb una cara polida i abrillantada, amb aresta viva a les quatre vores, preu alt, de

170,00

€
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Rampa camí de Ronda de s´Agaró

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

40 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

P-12

B9CZ1000

kg

Beurada blanca

B0G19C0D

m2

E8940BJ0

m2

0,34400

€

Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt de 40 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
Altres conceptes

117,21050

€

52,44550

€

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

25,89

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant
Altres conceptes

P-13

E898DFM0

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

P-14

14,18

€

€

B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

4,57914

€

B89ZNE00

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

4,61448
4,40518

€
€

19,40

€

E89B5CJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

2,56040

€

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

1,77358
15,06602

€
€

E93618B1

E9B372FK

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

17,48

€

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

10,16610
7,31390

€

m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

128,63

€

€

B0G17C04

m2

Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

96,90950

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,55200
31,16850

€
€

154,27

€

E9V1220N

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8

B9V12200

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

123,99120

€

0,13992

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,73140
29,40748

€
€

Barana amb doble passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), sòcol d'acer corten de
10cm amb desenvolupamet total de 28,8mm coronat amb rodó de 12cm, muntants de T 50
cada 150 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra soldada i amb tac d'acer,
volandera i femella

576,12

€

Barana formada per muntants d'acer corten en forma de T 50 cada 150 cm, de 100 cm
d'alçària

383,34000

Altres conceptes
P-18

€
€

0,58120

Altres conceptes
P-17

2,32764
20,88486

Imprimació fixadora acrílica

B065960B

P-16

€

kg

Altres conceptes
P-15

2,67750

B8ZAM000

Altres conceptes

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2

EB121FA6

BB126WAG

m

m

€
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P-19

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

BB14F8B0

m

K96AU030

m

F2214828

m3

Pàg.:

3

1,56510

€

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer

75,66000

€

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 288 mm d'alçària, acabada amb rodó de
12mm d'acer corten inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes

61,07845

€

54,47645

€

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
Altres conceptes

35,11

€

35,11000

€

P-20

F222H870

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador
Altres conceptes

15,78
15,78000

€
€

P-21

F22B1101

m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics
Altres conceptes

2,30

€

2,30000

€

7,18

€

7,18000

€

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

4,94

€

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

4,70000

P-22

P-23

F2R35039

F2RA7LP0

B2RA7LP0

P-24

F31522H1
B065960B

P-25

F31B3000
B0A14200

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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m3

m3

m3

m3
m3

kg
kg

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Altres conceptes

0,24000

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

81,01

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

72,38000
8,63000

€

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,21

€

0,00592
1,20408

€
€

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,20

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Altres conceptes

6,09000

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-26

F3Z112T1
B06NLA2B

P-27

F9A1201K

m2
m3

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

B0111000

m3

Aigua

K2135121

m3

5,11000
28,09

Altres conceptes
P-28

€

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

€

€
€
€

18,81400

€

0,08350
9,19250

€
€

94,36

€
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P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

K2199511

K21B1011

K2R54239

m

m

m3

Pàg.:

4

Altres conceptes

94,36000

€

Enderroc d'esglaó de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

4,90

€

4,90000

€

6,66

€

6,66000

€

9,50

€

9,50000

€
€

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,85

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

23,67000

1,18000

€

Partida alçada per adaptar la barana existent a la zona dels bancs i amb una capa
d'imprimació
Sense descomposició

800,00

€

800,00000

€

XPS06001

P.A.

€
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Pàg.:

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

01

ENDERROCS

1

1 K2199511

m

Enderroc d'esglaó de pedra natural, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

4,90

19,610

96,09

2 K2135121

m3

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 28)

94,36

2,579

243,35

3 K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 30)

6,66

6,500

43,29

4 K2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 31)

9,50

5,204

49,44

5 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

24,85

5,204

129,32

TOTAL

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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Capítol

01.01

561,49

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

02

MOVIMENT DE TERRES

1 F22B1101

m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 21)

2,30

20,000

46,00

2 E2241100

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 2)

2,00

20,530

41,06

3 F2214828

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50
a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió (P - 19)

35,11

1,349

47,36

4 F9A1201K

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del
PM (P - 27)

28,09

13,466

378,26

5 F222H870

m3

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell
trencador (P - 20)

15,78

1,200

18,94

6 F2R35039

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 22)

7,18

3,314

23,79

7 F2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

4,94

3,314

16,37

TOTAL

Capítol

01.02

571,78

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

03

ESTRUCTURA

1 F3Z112T1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 26)

11,20

2,000

22,40

2 F31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 24)

81,01

2,000

162,02

EUR
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2

3 F31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 25)

1,21

88,320

106,87

4 E4415115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

1,71

562,848

962,47

5 E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclús 6 forats de 14mm per cargols de 12mm (P - 6)

56,33

11,790

664,13

6 E4ZW1350

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 8)

6,92

36,000

249,12

7 E4ZZU001

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 9)

1,64

22,050

36,16

8 E4435115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 4)

1,68

1.596,948

2.682,87

9 E443600D

m2

Paviment de xapa d'acer corten rallada, de 10mm de gruix total, i dos
plecs un a cada costat, amb unions soldades en obra. El preu inclou
soldadures
(P - 5)

360,23

28,730

10.349,41

TOTAL

Capítol

01.03

15.235,45

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

04

OBRA DE FABRICA

1 E4G21135

m3

Paredat de gruix variable de pedra granítica carejada, per revestir,
col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 7)

458,05

4,023

1.842,74

2 E81125E4

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 10)

31,04

19,653

610,03

3 E83B5CHE

m2

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra calcària nacional, amb una cara polida i abrillantada, amb
aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 40 mm i de 1251 a 2500
cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
(P - 11)

170,00

0,747

126,99
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01.04

2.579,76

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

05

PAVIMENTS

1 E9V1220N

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:8 (P - 17)

154,27

17,660

2.724,41

2 E93618B1

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P 15)

17,48

8,990

157,15

3 E9B372FK

m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 16)

128,63

8,990

1.156,38
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Pàg.:

01.05

3

4.037,94

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

06

BARANES

1 EB121FA6

m

Barana amb doble passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
sòcol d'acer corten de 10cm amb desenvolupamet total de 28,8mm
coronat amb rodó de 12cm, muntants de T 50 cada 150 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra soldada i amb tac d'acer,
volandera i femella (P - 18)

576,12

40,400

23.275,25

2 XPS06001

P.A.

Partida alçada per adaptar la barana existent a la zona dels bancs i
amb una capa d'imprimació (P - 33)

800,00

1,000

800,00

TOTAL

Capítol

01.06

24.075,25

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

07

PINTURA

1 E8940BJ0

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 12)

25,89

45,282

1.172,35

2 E89B5CJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P 14)

19,40

4,470

86,72

3 E898DFM0

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal exterior de ciment, amb pintura
al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(P - 13)

14,18

22,020

312,24

TOTAL

Capítol

01.07

1.571,31

Obra

01

Pressupost 213301

Capítol

08

SEGURETAT I SALUT

1 08001
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Capítol

P.A.

Partida alçada per seguretat i salut a justificar davant la D.F. (P - 1)
01.08

600,00

1,000

600,00
600,00
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROCS
561,49
Capítol

01.02

MOVIMENT DE TERRES

Capítol

01.03

ESTRUCTURA

571,78

Capítol

01.04

OBRA DE FABRICA

Capítol

01.05

PAVIMENTS

Capítol

01.06

BARANES

24.075,25

Capítol

01.07

PINTURA

1.571,31

Capítol

01.08

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost 213301

15.235,45
2.579,76
4.037,94

600,00
49.232,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.232,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 213301
49.232,98
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

49.232,98

13 % Despeses Generals d´Empresa SOBRE 49.232,98...................................................

6.400,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 49.232,98..........................................................................

2.953,98

Subtotal

58.587,25

21 % IVA SOBRE 58.587,25...............................................................................................

12.303,32

€

70.890,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 328 de 340

SIGNATURES

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT NÚM. 4 PLÀNOLS

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 329 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 330 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 331 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 332 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 333 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 334 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 335 de 340

SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ELL-PLATJA D'ARO
còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 336 de 340

SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ELL-PLATJA D'ARO
còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 337 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 338 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

DOCUMENT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 339 de 340

SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

ELL-PLATJA D'ARO
còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021007996

Codi Segur de Verificació: f742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1240129
Data d'impressió: 29/04/2022 13:56:39
Pàgina 340 de 340

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ìf742b4ed-a60a-407a-997c-edb82c8bb563MÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 18/01/2022 14:02
2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2022.
3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 05/04/2022 07:26
4.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2022.
5.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 29/04/2022 13:41

