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MEMÒRIA GENERAL.
1. ORDRE DE REDACCIÓ.
D’acord amb les funcions que se’n deriven de llur acta de creació, l’Oficina de
Desenvolupament Urbanístic de l’Ajuntament ha redactat el present AvantProjecte, amb
objectiu de definir les obres necessaries per a l’arranjement i adequació del camí forestal de
la Costa Bernada que uneix la urbanització de Vora Sitges amb el nucli urbà del municipi de
Canyelles. Aquest avant projecte ha estat redactat per Joan López Fernàndez enginyer
geòleg, enginyer tècnic d’obres públiques i tècnic urbanista i per Joan Torrents Garriga,
arquitecte.

2. ANTECEDENTS I OBJECTE DE L'AVANT PROJECTE.
El camí de la Costa Bernada és un camí històric del municipi de Canyelles que unia el nucli
antic amb diferents masies com ca n’Isidre, la Coma de l’Olla i els Girabalts de Baix, entre
d’altres. Aquest itinerari continuava fins els municipis veins d’Olivella i Sant Pere de Ribes.
A finals dels anys seixanta (1967) s’aprova definitivament un Pla General, on classifica els
terrenys de la urbanització de Vora Sitges com a “camp urbanitzable”. El sector urbanitzable
de Vora Sitges s’ubicava a una part del terrenys de les masies de Cal Roca, la Coma de
l’Olla i la Casa Nova. Actualment, la urbanització de Vora Sitges és una urbanització amb
dèficits urbanístics, amb una consolidació de l’edificació propera al 60%.
L’àmbit d’actuació de l’avantprojecte del camí de la Costa Bernada és el tram que
enllaça el nucli històric del municipi de Canyelles amb la urbanització de Vora Sitges.
Ambdòs nuclis estàn classificats com a sòl urbà, encara que la urbanització de Vora Sitges
està inmersa en un procés de consolidació de les infraestructures de serveis urban.
El nou POUM, actualment en la fase final de la seva tramitació, inclou el camí de la Costa
Bernada dins la xarxa de camins principals d’enllaç entre els diferents nuclis dispersos en el
municipi de Canyelles, seguns l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Per tant, aquest
camí es considera com un dels itineraris bàsics per a la cohesió social i una aposta per a la
mobilitat sostenible del municipi.
Amb la construcció de la nova C15, degut al seccionament d’antics camins forestals, el camí
de la Costa Bernada s’ha incorporat al sender PR-C 143, que uneix les poblacions de Sant
Pere de Ribes i Olerdola passant pel municipi de Canyelles. El sender PR-C 143 representa
un dels eixos vertebradors del projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura”, que impulsa el
Consell Comarcal del Garraf amb la totalitat dels municipis de la comarca.
El camí de Costa Bernada forma part del Pla de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals (PPI), en vigència pel període 2015 – 2019. En aquest Pla de Prevenció el camí
de la Costa Bernada està considerat com via principal no asfaltada amb secció de servei.
Aquesta actuació s’ha de considerar com una inversió ja que es proposa l’eixamplament i
pavimentació del camí de la Costa Bernada, actuació preveu un acabat amb pavimentació
asfàltica de 3,5m d’amplada. Aquesta actuació preten convertir el camí en un itinerari per al
trànsit de vianants i bicicletes principalment, però amb la possibilitat de pas de vehicles per a
la prevenció i extinsió d’incèndis o de protecció civil.
L’Ajuntament de Canyelles proposa amb aquest AvantProjecte que el camí de la Costa
Bernada sigui inclòs en el Pla de Camins 2018-2020 impulsat pel Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El Pla de
Camins 2018-2020 ve regulat mitjançant l’Ordre GAH 105/2017, de 31 de maig, pel qual
s’aproven les bases reguladores de la línia de subvenció per a inversions en camins públics
locals per al període 2018-2020 i la resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria
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de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 20182020.

3. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ.
L’àmbit de l’actuació és la totalitat del camí de la Costa Bernada que uneix el nuclí urbà de
Canyelles amb la urbanització de Vora Sitges. Aquest camí té una longitud de 970 metres,
encara que l’actuació estricte comença al PK 0+060, ja que els primers 60 metres es troben
amb una pavimentació de formigó en molt bon estat.
El camí de la Costa Bernada comença al carrer de la Terrera del polígon industrial dels
Cirerers, travessa camps de correus i s’endinsa en una zona boscosa fins arribar a la
urbanització de Vora Sitges. Els primers 60 metres, fins el PK 0+060, es troben amb un
paviment de formigó en molt bon estat, el qual es conservarà. Entre el PK 0+060 i el PK
0+240 s’hi localitza un paviment de formigó en mal estat, que es proposa demolir. Entre el
PK 0+240 i el PK 0+500 el camí té un acabat amb material granular (tot-ú) amb bona
compactació. Entre el PK 0+500 i el PK 0+700 s’hi localitza un pas sobre la nova C15 que
ha estat pavimentat recentment amb paviment asfàltic, es troba en un estat óptim i per tant
no serà objecte d’aquesta actuació. Entre el PK 0+700 i el PK 0+820 es retorna a camí
forestal amb una capa de material granular amb bona compactació. Entre el PK 0+820 i PK
0+970, entrada a la urbanització de Vora Sitges, s’hi localitza un paviment de formigó en
bastant mal estat que es proposa demolir.

4. CARACTERISTIQUES DEL TERRENY.
4.1 Descripció dels terrenys.
Les elevacions del Garraf formen part de la Serralada Litoral Catalana, barrera muntanyosa
paral·lela a la costa que davalla cap a la depressió del Penedès. La comarca del Garraf és
una plana litoral envoltada d’un semicercle de muntanyes que li barra els accessos des del
Penedès i el Baix Llobregat però que queda, per altra banda, ben oberta a la Mediterrània.
La plana correspon a una plataforma d’amplada variable i de pendent suau i uniforme
originada en els moviments de distensió del final del terciari i l’efecte de les successives
transgressions i regressions marines que deixaren al descobert els sediments miocèncis i
quaternaris.
La geomorfologia del Garraf en general i especialment de la zona muntanyosa ve
condicionada per les roques sedimentàries carbonatades calcàries que proporcionen al
paisatge del Garraf el seu modelat càrstic. El relleu càrstic és el propi de les regions
calcàries on l’acció erosiva de l’aigua es produeix principalment per la corrosió superficial i
subterrània de les calcàries, tot originant unes formes de relleu específiques i uns
determinats fenòmens de circulació hídrica que es comentaran a l’apartat corresponent a les
característiques geològiques de la zona.
Els terrenys de l’àmbit d’actuació tenen una morfologia bastant abrupte, trobem així una
diferència de cota de 70m entre el punt inferior i el lloc més elevat del perfil longitudinal del
camí de la Costa Bernada. El perfil longitudinal presenta una petita fondalada en el seu inici
amb el pas d’un torrent, el torrent del Prubí, posteriorment el perfil és ascendent fins arribar
a la urbanització de Vora Sitges.
Per a la realització d’aquest projecte s’ha usat la topografia subministrada per Institut
Cartogràfic de Catalunya a escala 1/5.000, realitzat mitjançant restitució de fotografia aèria.
Donada les característiques del terreny i la magnitud de l’obra a realitzar els tècnics
redactors considerem aquesta com del tot suficient.
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4.2 Reconeixement geològic.
El Garraf és un massís compost d’una coberta gruixuda i compacta de dolomies i calcàries
del Juràssic i Cretaci, que reposen sobre les calcàries i gresos del Triàsic, els quals alhora
es troben sobre els materials paleozoics. El conjunt del massís és inclinat o cabussa cap al
sud-oest. A l'interior hi ha plecs i falles nombroses. Això, afegit al caràcter extensiu de les
calcàries i dolomies més superficials, en dificulta l’estudi estratigràfic.
La roca més abundant en la zona de l’àrea d’estudi que forma part del parc del Garraf i el
d’Olèrdola és la calcària, d’un color blanc que griseja i amb un aspecte trencat i cantellut
producte de l’erosió química que dóna lloc al carst.
Entre les formes que genera el modelat càrstic extern o exocarst destaquen els rasclers.
L’àcid carbònic, resultat de la barreja de l’aigua de pluja amb diòxid de carboni, dissol i
modela les roques calcàries del Garraf generant-hi espectaculars dibuixos formats per solcs,
canalons i talls aguts. Aquestes extensions de roca són conegudes amb el nom de camps
de rascler. Les diverses formes de rascles depenen de factors com ara l’acidesa de l’aigua,
la temperatura o la composició de la roca.
El modelat càrstic subterrani o endocarst és caracteritzat per formes de geometria i
dimensions ben contrastades. Des de la superfície cap a les zones profundes d’un sistema
càrstic, i fins a les zones de descàrrega, es desenvolupen xarxes de conductes o cavitats de
dimensions variables; les d’ordre mètric i obertes a l’exterior són accessibles i, per tant,
explorables, però hi ha gran quantitat de petits conductes i cavitats no explorables, espais de
carstificació poc desenvolupada, que no obstant són importants en el funcionament del
carst. D’altra banda hi ha grans cavitats o buits càrstics que cauen fora dels conductes
actius de drenatge però tenen una gran significació hidrològica, tot i no ésser generalment
accessibles a l’observació directa.

En realitzar una descripció de la litologia de la zona d’estudi, es poden diferenciar les
següents unitats geològiques per ordre de més modern a més antic:


Les graves de l’holocè són els materials més moderns presents a la zona estudiada.
Es tracta de graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els dipòsits de les
lleres actuals de les rieres i dels torrents. Aquests materials sedimentaris del
quaternari cobreixen, en gran part els materials miocènics i formen la majoria de les
actuals terres de conreu. Aquesta tipologia de materials es localitza a l’inici de
l’actuació fins al PK 0+240.



La zona amb relleu més ondulat corresponent a una zona càrstica constituïda per
calcàries grises amb intercalacions dolomítiques, formades bàsicament per calcita
9
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amb la qual es barregen elements detrítics, i ben sovint són constituïdes per
l’acumulació de closques calcàries i d’esquelets compactats de gasteròpodes,
braquiòpodes, miliòlids, orbitolines i caràcies. Aquesta tipologia de materials es
localitzen a les parts elevades a partir del PK 0+240 fins a l’entrada de la urbanització
Vora Sitges.
4.3 Determinacions geotècniques.
L’estat actual del camí de la Costa Bernada, com la majoria de camins forestals, és una
superposició de diferents actuacions d’arranjament, manteniment i millora. En realitat, els
camins forestals comencen amb una esplanació derivada del seu ús, amb el pas dels anys
s’hi van realitzant actuacions de manteniment o millora. Per tant, el camí de la Costa
Bernada té com a característiques geotècniques, una base de material granular amb un grau
de compactació o consolidació entre mitjà i alt. Donat que la subbase està formada per roca
càlcària, ens trobem amb una base amb unes condicions geotècniques bones.
Sota aquestes circunstàncies, la capacitat portant que es pot assumir per a l’esplanada
natural és una E3, amb un mòdul E2 (sobre 300 MPa), ja que la base rocosa es troba molt
superficial i per tant en cap cas ens trobarem amb una capa granular de gaire espesor. En
aquells casos on la capa de material granular tingui cert gruix caldrà realitzar una
compactació superficial fins arribar al 90% del pròctor modificat.
E1
E2
E3

5  CBR < 10
10  CBR < 20
CBR  20

5. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES.
El camí de Costa Bernada transcorre en sòl no urbanitzable, segons el planejament vigent,
en un itinerari de la xarxa de camins principals d’enllaç entre els diferents nuclis dispersos
en el municipi de Canyelles. Els terrenys on transcorre el camí de la Costa Bernada
estan considerats com a vies de comunicació de domini públic segons el Cadastre.
Les obres descrites en aquest AvantProjecte no entren en contradicció amb el planejament
vigent en el municipi en el moment de redactar-se el projecte, tot el contrari, aquest
AvantProjecte desenvolupa el planejament vigent respecte a aspectes de cohesió social i
territorial o aspectes de mobilitat sostenible.
Les obres incloses en aquest AvantProjecte han de classificar-se com a obres d’inversió i
contenen tots els elements necessaris per a la seva posta en servei, per tant són
susceptibles d’ésser entregades a l’ús general sense perjudici de possibles ampliacions
futures.

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
El present AvantProjecte descriu els treballs necessaris per portar a terme la pavimentació
del camí de la Costa Bernada, essent el següent llistat la relació no exhaustiva de tasques
que caldrà portar a terme d’acord amb els treballs previstos en el pressupost:
6.1 Moviments de Terres.
En aquest apartat localitzem tres accions completament diferenciades:


Demolició de paviment de formigó en mal estat, de fins a 10cm de gruix i més de
2m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.



Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts, fonamentalment
formigó o material granular, a uns terrenys municipals d’emmagatzematge i
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tractament, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km. Aquests materials seran triturats per tal de convertir-los en material
granular apte per al terraplenat en altres obres municipals.


Anivellació i regularització de la plataforma del ferm. En aquest apartat s’haurà
d’excavar alguns trams del camí i terraplenar-ne d’altres, per tal de donar una
continuitat longitudinal al recorregut i complir amb les exigències del traçat.
Aquestes activitats contraposades s’han intentat equilibrar per tal de generar el
mínim rebuix possible als terrenys municipals d’emmagatzematge. Les terres que
es localitzen a l’interior de l’àmbit d’actuació són de bastant bona qualitat i podran
ser utilitzades com a subase de pavimentació.

6.2 Consolidació estructural de la infraestructura viària.
Aquesta actuació preten convertir el camí en un itinerari per al trànsit de vianants i bicicletes
principalment, però amb la possibilitat de pas de vehicles per a la prevenció i extinsió
d’incèndis o de protecció civil. Per tal de d’aconseguir aquests objectius s’ha dissenyat la
menor estructura definida a la norma 6.1-IC. Seccions del ferm (Ordre FOM 3460/2003), és
a dir, un ferm T431 per a una intensitat de trànsit pesant menor de 25 vehicles/dia. Aquesta
estructura es composa d’una capa de 20cm de tot-ú compactada fins una densitat del 98%
del Pròctor Modificat, col·locada sobre una base delo terreny natural compactada al 90% del
PM, i una capa de paviment asfàltic de 5cm de gruix, amb una barreja tipus AC 16 surf
B60/70 D (D-12).
En aquest apartat localitzem tres accions completament diferenciades:


Col·locació de base de tot-u artificial de 20cm de gruix, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM.



Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2.



Estesa i compactació de capa de 5cm de gruix de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític.

7. NORMATIVA APLICABLE EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.


Llei 3/2007, de 4 de juliol, DE L’OBRA PÚBLICA
(DOGC núm. 4920, de 6/7/2007)



Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)



Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE núm. 28 de 2/02/2000)



Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

8. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
D’acord amb l’Ordre de 16 de novembre de 1972, amb la qual es regula l’aplicació del
sistema de classificació dels contractistes d’obres de l’estat i dels seus organismes
autonòmics, la Classificació del Contractista s’ajustarà als següents grups i subgrups, en
funció del tipus d’obra a adjudicar en cadascuna de les fases del projecte:
G-4-a Ferms i mescles asfàltiques.
El termini total d’execució de les obres no superarà els tres (3) mesos i prèviament al
començament de l’obra el contractista presentarà el corresponent Pla de Treball.
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9. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS I CONSTITUCIÓ DE PREUS
CONTRADICTORIS.
D’acord amb el s’estableix en la normativa respecte la revisió de preus, en cas que el termini
d’execució resultant de les bases d’adjudicació superi els 12 mesos, s’aplicaran les fórmules
polinòmiques amb estructures de costos actualment autoritzades que es deriven del Decret
Llei 16/1963, de 10 d’octubre (BOE 16 d’octubre de 1963) i que es concreten amb les
fórmules polinòmiques de la 1 a la 39 del Decret 3650/1970 de 19 de desembre (BOE de 29
de desembre de 1970) i les de la 40 a la 48 del Real Decret 2167/1981 de 20 d’agost (BOE
de 24 de setembre de 1981). Com que el termini d’execusió no supera els 12 mesos, no
s’aplicarà revisió de preus.
En el cas de formació de preus contradictoris per tal de completar el projecte o quan sigui
necessari ampliar aquest per motiu imprevist o per qualsevol accident. El import serà consignat
per la direcció facultativa i la part contractada en un pressupost addicional tenint com a
referència de preus els publicats pel Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya
del mateix any.
Aquells treballs d’especial dificultat no contemplats expressament en el projecte, es podran
realitzar per administració. Així doncs, aquests treballs s’abonaran directament previ
presentació d’albarans diaris, per part de la contracta, de feines realitzades i material utilitzat,
que hauran de ser ratificats per la direcció executiva i confirmats per la direcció facultativa.

10. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL............................................

33.705,45 €

2% Seguretat i Salut SOBRE 33.705,45 €.....................................
1% Control de Qualitat SOBRE 33.705,45 €..................................

674,11 €
337,05 €

Subtotal.............................................................................................

34.716,61 €

13% Despeses Generals SOBRE 34.716,61 €................................
6% Benefici Industrial SOBRE 34.716,61 €...................................

4.513,16 €
2.083,00 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE...............................

41.312,77 €

21% IVA SOBRE 41.312,77 €..........................................................

8.675,68 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTE IVA INCLÓS:

49.988,45 €

Aquest pressupost del projecte d’urbanització puja a la quantitat de:
Quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims

A Canyelles, febrer del 2018.
OFICINA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

CPISR-1 C Joan
López Fernàndez

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Joan López
Fernàndez
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament
de Canyelles, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=Oficina de Desenvolupament Urbanístic,
sn=López Fernàndez, givenName=Joan,
serialNumber=52423509T, cn=CPISR-1 C Joan López
Fernàndez
Fecha: 2018.02.20 13:07:30 +01'00'

Joan López Fernàndez,
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques,
Enginyer Geòleg i Tècnic Urbanista.

CPISR-1 C Joan
Torrents Garriga

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Joan Torrents
Garriga
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament
de Canyelles, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=Oficina de Desenvolupament Urbanístic,
sn=Torrents Garriga, givenName=Joan,
serialNumber=52219057H, cn=CPISR-1 C Joan Torrents
Garriga
Fecha: 2018.02.20 13:15:37 +01'00'

Joan Torrents Garriga
Arquitecte
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ANNEX 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
L’annex que segueix es redacta en compliment del RD. 1627/97 sobre disposicions mínimes
de seguretat i de salut a les obres de construcció.

1. DADES DE L'OBRA.
1.1
1.2
1.3
1.5

Tipus d'obra:
Emplaçament
Promotor:
Autors del Projecte d'execució:

Obres de Pavimentació
Sòl no urbnaitzable
Ajuntament de Canyelles
Joan López Fernàndez
Joan Torrents Garriga

1.6

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Joan López Fernàndez
Joan Torrents Garriga

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT.
2.1

2.2

Topografia:
Característiques del terreny: resistència cohesió:
Nivell freàtic:
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:

Terreny accidentat.
Roca i Terrassa al·luvial.
Inferior al pla de treball.
Sòl urbanitzable.

3. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
Aquest Estudi de seguretat i salut estableix durant l'execució de l'obra les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i de malalties professionals, així com els
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les
instal.lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
Serveix com a directriu bàsica perquè el Contratista pugui elaborar el preceptiu Pla de
Seguretat i Salut de l'obra, d'acord amb els seus sistemes d'execució, amb estricta subjecció
al previst pel Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre.
S'implanta igualment la obligatorietat del Llibre d'incidències, amb la finalitat establerta per
aquell Reial decret 1627/1997. El contractista és l'encarregat de lliurar les còpies de les
anotacions reflectides.
Serà responsabilitat del contractista la correcta execució de les mesures preventives fixades
en el Pla i respondrà solidàriament de les conseqüències derivades de la no observànça de
les mesures previstes per part de subcontractistes o personal autònom.

4. COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
4.1 INTRODUCCIÓ.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
És obligatori què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
4.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

Descripció de l'obra i consideracions especifiques de seguretat.
Les obres per realitzar són les definides en el capítol 6 de la memòria d’aquest
AvantProjecte, que a mode resum són:
- Demolició de paviment de formigó
- Moviments de terres: excavació i terraplenat
- Transport a zona d’emmagatzematge del material sobrant
- Pavimentació asfàltica
Es realitzaran les proteccions reglamentades i especificades en el plec de condicions
tècniques que s’adjunta.
En cap cas es treballarà a alçada superior a 2m d’alçada sense les mesures especificades.
Pressupost, termini d'execució i mà d'obra
El pressupost d’execució material d’aquesta obra, de 33.705,45 €, inclou les mesures preventives de
seguretat i de protecció de la salut dels treballadors i, per tant, no serà objecte de cap abonament a
part.

L’execució de l’obra es realitzarà en un termini de 3 mesos i donarà ocupació a 5 persones.
Interferències i serveis afectats.
Abans del començament de les obres cal conèixer tots els serveis afectats (aigua, gas,
electricitat, telèfons, clavegueram) per estar previnguts davant qualsevol eventualitat.
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Unitats constructives que componen l'obra
-

Moviment de terres.
Pavimentacions.
Ram de Paleta.

Maquinària i equips auxiliars previstos
Maquinària.

Està prevista la utilització de la següent maquinària:
-

retroexcavadora
motobolquet (dúmper)
camió cisterna
camió de transport
camió grua
camió formigonera
vibradors elèctrics

Equips auxiliars.

-

cables, cadenes, eslingues i aparells per hissar
cubilot

4.3. RISCOS PROFESSIONALS

Riscos deguts a unitats constructives
Excavació en rasa

-

Atropellaments i col.lisions deguts a maquinària.
Esllavissades del terreny per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, etc.
Caigudes de persones en altures.
Caigudes de materials o eines.
Contusions amb eines.
Riscos d'electrocució i/o cremades per interferències amb serveis elèctrics.

Obres de fàbrica

-

Atrapaments per esllavissada de terres.
Electrocució.
Caigudes en el mateix i diferent nivell
Talls i cops.
Asfíxia.
Sobreesforç.

Posada en l'obra del formigó

-

Caigudes d'objectes.
Caigudes de personal en el mateix o a diferent nivell.
Punxades i cops contra obstacles.
Trapitjades sobre objectes punxants.
Treballs sobre sòls humits o mullats.
Contactes amb el formigó.
Atrapaments.
Vibracions pel maneig d'agulla vibrant.
Soroll puntual i ambiental.
Contacte elèctric.

Rebliment i compactació

-

Atropellaments de persones per maquinària.
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Atrapament de persones per material de rebliment.
Bolcada de maquinària.
Caigudes al mateix nivell.
Sorolls.
Vibracions.
Pols ambiental.

Ferm i pavimentació

-

Atropellament per maquinària i vehicles.
Atrapaments per maquinària i vehicles.
Col.lisions i bolcades.
Interferència amb línies elèctriques aèries o subterrànies.
Interferència amb conduccions d'altre tipus.
Per utilització de productes bituminosos.
Esquitxades.
Pols.
Soroll.

En els acabats.

-

Caigudes en igual o diferent nivell.
Talls o cops pel maneig d'eines manuals.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics directes i indirectes.
Cossos estranys als ulls.
Dermatitis per contacte amb el ciment.
Intoxicació per dissolvents, gomes d'enganxar, etc.
Cremades.
Pols.
Soroll.

Riscos originats per instal.lacions alienes a l'obra
Riscos, fonamentalment, d'electrocució, cremades, arrossegaments per l'aigua i asfíxia
deguts a les interferències amb:
-

Línies elèctriques.

Riscos de danys a tercers
Riscos d'atropellaments, caigudes en igual o diferent nivell, projeccions de partícules i
col.lisions de vehicles, etc., produïts per les interferències entre l'obra i els vehicles i les
persones alienes a aquesta.
Riscos deguts a maquinària i equips auxiliars previstos.
Maquinària.

1. en la retroexcavadora
-

bolcada del vehicle.
cops i contusions.
col.licions i atropellaments.

2. en la retroexcavadora mixta.
-

bolcada del vehicle.
cops i contusions.
col.lisions i atropellaments
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3. en la pala carregadora
-

bolcada del vehicle.
cops i contusions.
col.lisions i atropellaments

4. en el motobolquet (dúmper).
-

bolcada del vehicle.
cops i contusions.
caiguda en diferent nivell per transportar persones en el bolquet o el vehicle.
col.lisions i atropellaments
els derivats de la vibració durant la conducció.
cops de maneta en la posada en marxa.

5. en el camió cisterna
-

caigudes en diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina.
atropellament de persones.
les derivades de les operacions de manteniment.
bolcada del camió.
col.lisió amb altres vehicles.

6. en el camió de transport
-

caigudes en dierent nivell, en pujar o baixar de la cabina.
atropellament de persones.
atrapaments, en l'obertura o el tancament de la caixa.
els derivats de les operacions de manteniment.
bolcada de camió.
col.lisió amb altres vehicles.

7. en el camió formigonera
-

col.lisions i atropellaments.
cops amb la canaleta d'abocament de formigó.
bolcada del vehicle.

8. en els vibradors elèctrics
-

vibracions.
contactes elèctrics
projecció de lletades.

9. en corrons vibrants autopropulsats
-

caigudes en diferent nivell en pujar i baixar de la màquina.
atropellament de persones.
derivats de les operacions de manteniment.
bolcada de la màquina.
col.lisió amb altres vehicles.

10. en el compressor
-

bolcades durant el transport.
cops per la descàrrega.
soroll.
trencament de la mànega de pressió.
per emanació de gasos tòxics del tub d'escapament.

11. en els martells pneumàtics
-

lesió per trencament de les barres o punxons del trepant.
lesions per trencament de les mànegues pneumàtiques.
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projecció d'objectes o partícules.

Equips auxiliars

1. en cables, cadenes, eslingues i aparells per hissar
-

caiguda del material, pel trencament dels elements per hissar.
caiguda del material pel mal eslingat de la càrrega.

2. en cubilot
-

caiguda de la càrrega.
atrapaments.

4.4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

Proteccions individuals
Les proteccions seran les següents:
-

casc de seguretat homologat classe E-At, per a tot el personal de l'obra, inclosos els
visitants.
ulleres antipols.
ulleres antiprojeccions.
pantalla de seguretat per al soldador amb suport manual
ulleres de seguretat per a oxitallada.
protector auditiu.
careta antipartícules amb filtre recanviable.
filtre per a màscara antipols.
cinturó de seguretat.
cinturó de seguretat amortidor de caiguda.
cinturó antivibratori.
granota de treball.
vestits impermeables.
davantal de cuiro per al soldador.
maniguets per al soldador.
polaines per al soldador.
guants per soldador
guants dielèctrics.
guants de goma fins.
guants de cuiro.
botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
botes de seguretat homologades classe III, per a tot el personal de l'obra, incloses
les subconctrates.

Proteccions col.lectives
En conjunt són les més importants i s'empren d'acord a les diferents unitats o treballs per
executar.
També hi podem distingir: unes d'aplicació general, és a dir, que tenen o han de tenir
presència durant tota l'obra (senyalització, instal.lació elèctrica, extintors, etc., i altres que
s'empren solament en determinats treballs: bastides, baranes, tanques, etc. Ara comentarem
les primers, en ordre cronològic a la seva utilització.
Senyalització

Té una utilització general en tota l'obra.
-

Senyals de prohibició.
Senyals d'obligació.
Senyals d'advertiment.
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La correcta utilització d'aquests senyals i el compliment de les indicacions evitaran les
situacions perilloses i nombrosos accidents.
La senyalització complirà amb el D.R. 1403/1986, de 9 de maig.
Mesures de seguretat contra el foc

-

Designació d'un equip especialment entrenat en el maneig d'aquests mitjans
d'extinció.

-

S'ha de tallar la corrent des del quadre general, per tal d'evitar curtcircuits, una
vegada finalitzada la jornada laboral.

-

S'ha de prohibir fumar en les zones de treball on existeixi un perill evident d'incendi a
causa dels materials que es facin servir.

-

S'ha de prohibir el pas a persones alienes a l'empresa a les zones amb perill
d'incendis.

Il.luminació

-

Els treballs es realitzaran amb bona il.luminació. Es el cas d'haver de realitzar
treballs en hores nocturnes, s'utilitzarà il.luminació artificial amb valors d'intensitat en
els llocs de treball de 50 a 100 lux.

4.5. PREVENCIÓ DE RISCOS I PROTECCIONS COL.LECTIVES EN UNITATS CONSTRUCTIVES

Instal·lació Elèctrica
Prevenció dels riscos i mesures de seguretat

-

Durant el muntatge de la instal.lació s'impedirà, mitjançant cartells avisadors de risc,
que algú pugui connectar la instal.lació a la xarxa. S'executarà, com a última fase de
la instal.lació, el cablatge des del quadre general al de la companyia i es desaran en
un lloc segur els mecanismes necessaris per efectuar la connexió al quadre (fusibles
i accionadors), que s'instal.laran poc temps abans de concloure la instal.lació.

-

Abans de procedir a la connexió s'avisarà el personal que es van a iniciar les proves
de tensió instal.lant cartells i senyals de "PERILL D'ELECTROCUCIÓ".

-

Abans de fer les proves amb tensió s'ha de revisar la instal.lació. S'ha de tenir cura
de què no quedin accessibles a tercers unions, connexions i quadres oberts, i
comprovar la correcta disposició de fusibles, terminals, proteccions diferencials,
posada a terra, pany elèctric i mànega en quadres i grups elèctrics.

-

Sempre que sigui posible, s'enterraran les mànegues elèctriques per al repartiment
de càrregues. S'establirà, a manera de senyalització i protecció, sobre les zones de
pas sobre mànegues, una línia de taulons senyalitzats en els extrems del pas amb
senyal de "PERILL D'ELECTROCUCIÓ".

-

Els mànecs de les eines manuals estaran protegits amb materials dielèctrics, i queda
prohibida la manipulació i alteració d'aquests. Si l'aïllament està deteriorat, es
retirarà l'eina.

-

Els muntatges i desmuntatges elèctrics seran efectuats per personal especialitzat,
que demostri documentalment que ho és.

-

Tot el personal que manipuli conductors i aparells accionats per electricitat estarà
dotat de guants aïllants i calçat aïllant.

Proteccions individuals

-

Botes aïllants de l'electricitat.
Casc de polietilè.
Guants aïllants de l'electricitat.
Granota de treball.
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Banquet o catifa aïllant
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants
Ulleres de seguretat.

4.6. RECOMANACIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE EN CAS D'ACCIDENT

Caiguda de línia
-

S'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista
comprovi que està sense tensió. Solament en el cas que hi hagi un accidentat i si
s'està segur que es tracta d'una línia de baixa tensió, s'intentarà separar-lo de la línia
mitjançant elements no conductors, sense tocar-lo directament.

Contacte a la línia amb màquines
Si qualsevol màquina, o la seva càrrega, entra en contacte amb una línia elèctrica, s'han
d'adoptar les mesures següents:
-

Conservar la calma i romandre al seu lloc de comandament intentant retirar la
màquina de la línia, situant-la fora de la zona. El conductor haurà d'advertir al
personal pròxim a la zona que se n'allunyi.

-

En el cas que no sigui possible separar la màquina de la línia elèctrica i que aquesta
comenci a cremar, etc., el conductor haurà d'abandonar-la saltant amb els dos peus
junts a una distància al més allunyada possible d'ella.

4.7. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS.

Respecte a la circulació de vianants.
A. Conservar i col.locar mitjans d'accés adequats a totes les residències o locals
situats en el trajecte de la construcció.
B. Els mitjans d'accés que es col.loquin hauran:
1. Tenir rigidesa suficient.
2. Ser d'una amplada igual a la de les portes de les residències o locals.
C. S'habilitaran passos per als vianants, que hauran de:
3. Estar totalment delimitats.
4. No tenir discontinuïtats (obstacles, forats al terra, elements sortints, etc.)
5. Ser d'una amplada mínima d'un metre.
D. Quan es realitzin treballs de màquines o vehicles sobre el ferm de la calçada
(compactadores, estenedores, etc.) haurà d'haver-se habilitat anteriorment el pas de
vianants i delimitat el perímetre de treball de les màquines.
E. Durant el treball de les màquines hi haurà una persona amb elles encarregada
d'assegurar que cap vianant o treballador aliè a l'operació es trobi en el radi d'acció
de les màquines.
General
A. A l'obra hi haurà com a mínim un cartell amb indicació mínima del nom i el telèfon del
centre de treball.
B. La senyalització de l'obra estarà il.luminada en hores nocturnes.
C. A l'obra es tindrà, degudament apilat, solament el material estrictament necessari.
Les deixalles retiraran de l'obra tan aviat com es pugui.
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D. Les rases estaran en tot moment degudament protegides.
E. La senyalització es farà mitjançant:
-

Avisos al públic col.locats perfectament en posició vertical i en consonància amb
el missatge.

-

Banda d'acotament, destinada a delimitar les rases, així com a la limitació i
indicació de passos de vianants i de vehicles.

-

Pals de suport per a la banda d'acotament, perfil cilíndric i buit de plàstic rígid, de
color butà, de 100 cm de longitud, amb una ranura a la part superior del pal per
rebre la banda d'acotament.

-

Adhesius reflectants destinats a senyalitzacions de tanques d'acotament, plafons
d'abalisament, maquinària pesada, etc.

-

Tanca de plàstic tipus masnet de color taronja, per a l'acotament i la limitació de
passos de vianants i de vehicles, rases, i com a tanca de tancament en llocs poc
conflictius.

Tots els desviaments, itineraris alternatius, estrenyiments de calçada, etc., que es puguin
produir durant el transcurs de l'obra, es senyalitzaran segons la Norma de carreteres 8.3-IC,
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 d'agost de 1987.
4.8. PREVENCIÓ DE RISCOS PER UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS.

Maquinària.
Prèviament a l'entrada a l'obra, s'exigirà, si escau, la ITV corresponent. A la resta se li
exigirà una revisió feta per un taller autoritzat certificant el correcte estat de seguretat de la
màquina.
En el martell picador

-

S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars i sense consistència.
El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament dels
llums

En la retroexcavadora

-

Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars i sense consistència.
Es prohibeix terminantment transportar persones a la cullera.
El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament dels
llums.

En la retroexcavadora mixta.

-

S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars i sense consistència.
Es prohibeix terminantment transportar persones a la cullera.
El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament dels
llums.

En la pala carregadora

-

Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.

-

S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars i sense consistència.

-

Es prohibeix terminantment transportar persones a la cullera.

-

El maquinista serà sempre una persona qualificada.
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S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament dels
llums.

En el motobolquet (dúmper)

-

Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars i sense consistència.
Es prohibeix terminantment transportar persones a la cullera

En el camió cisterna

-

Els camions estaran en perfecte estat de funcionament.
L'accés i la circulació interna s'efectuaran pels llocs indicats, amb l'especial
compliment de les normes de circulació i de senyalització fixada.
La pujada i la baixada de les caixes dels camions s'efectuarà mitjançant una
escala metàl.lica.

En la formigonera elèctrica

-

-

El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adequat a l'intempèrie i el
connexionat estarà perfectament protegit. No estarà prensat per la carcasa i estarà la
presa de terra connectada a la mateixa.
Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i
connexió de terra quina resistència no serà superior, d'acord amb la sensibilitat del
diferencial, a la que garantitzi una tensió màxima de 24 v.

4.9. ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

Órgans de seguretat en l'obra
Vigilant de seguretat

El contratista nomenarà un vigilant de seguretat de l'obra, que serà un tècnic de seguretat o
un dels monitors formats en compliment de les normes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
La seva missió serà la de fer eficaços els mitjans de seguretat, la previsió anticipada de les
necessitats fent complir el programa establert en el Pla de seguretat i salut aprovat.
El seu nomenament s'anotarà en el Llibre d'incidències, amb la comunicació consegüent al
Servei Territorial de Treball.
Reunions de seguretat i salut

El contractista complirà les condicions imposades en el Decret 432/11 de març de 1971, que
regula la constitució, composició i funcions de Comités de seguretat i higiene en el treball, o
les que puguessin estar establertes en el Conveni col.lectiu provincial, constituint, en el seu
cas, el corresponent Comité de seguretat i salut en el treball, amb les seves atribucions
especifíques.
El nomenament i constitució del Comité quedarà anotat en el Llibre d'incidències, amb la
consegüent comunicació al Servei Territorial de Treball.
Formació
El contractista disposarà pels seus propis mitjans de l'assessorament en matèria de
seguretat i salut, en compliment dels ap. 11, 12 de l'article 11 de l'Ordenança general de
seguretat i salut en el treball.
Tot el personal haurà de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i
els riscos que aquests poguessin comportar, junt amb les mesures de previsió, prevenció i
protecció que s'hauran d'emprar.
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S'impartirà a tots els treballadors un curset de seguretat i salut en el treball, en què
s'exposaran les normes i els senyals de seguretat, les mesures d'higiene i la correcta
utilització de les proteccions individuals i col.lectives.
Cada vegada que un operari variï la seva ubicació en els talls de l'obra haurà de ser informat
de les mesures de seguretat aplicables en la nova zona, així com en la de les circumdants.
El contractista escollirà els operaris més idonis, impartirà cursets de socorrisme i primers
auxilis, i formarà monitors de seguretat en cada tall.
Medicina i primers auxilis
Farmaciola

Es disposarà de farmacioles amb el material especificat en l'Ordenança general de seguretat
i higiene en el treball i, en qualsevol cas, les prescripcions de la circular de 27 de novembre
de 1974, sobre farmacioles d'empresa.
Es revisaran periòdicament, i es reposarà immediatament el material consumit.
La farmaciola o les farmacioles es col.locaran en locals nets i adequats, tancats sense clau.
En tindrà cura un monitor o socorrista. Estaran convenientment senyalitzades i tindran un
manual de primers auxilis.
Es compliran àmpliament les indicacions de l'article 43 de l'Ordenança general de seguretat i
higiene en el treball (O.M. de 9 de març de 1971).
Assistència als accidentats

S'indicaran en cartells senyalitzats, i si és possible en cartrons individuals repartits a cada
operari, les instruccions que cal seguir en cas d'accident.
S'indicaran específicament els telèfons i les adreces dels centres mèdics més propers, el
servei propi d'empresa, les mutualitats, l'hospital o els ambulatoris. Igualment, s'indicaran
telèfons d'ambulàncies i serveis de taxi.
En cas d'evacuació s'haurà d'indicar la necessitat d'advertir telefònicament al centre la
imminent arribada de l'accidentat.
Reconeixement mèdic

El contractista disposarà de servei mèdic propi o mancumunat segons el Reglament de
serveis mèdics d'empresa.
Tots els operaris hauran de passar reconeixement mèdic propi, que haurà de repetir-se
anualment.
Posada en pràctica
En començar l'obra es farà entrega al personal de l'equip bàsic de seguretat, casc, granota
de treball, guants i botes classe III, a més de botes d'aigua, i vestit impermeable. També
se'ls formarà en els mètodes de treball i en les proteccions que hagin d'utiltizar. Es portarà
un control del material entregat, amb la fitxa tipus de l'adjudicatari.
Es col.locarà la senyalització adequada de riscos a l'obra. Els senyals s'agruparan en
plafons i es distribuiran estratègicament per l'obra.
Es compliran les normes prioritàries de seguretat, en quan a proteccions perimetrals, de
buits horitzontals, treballs en rases, baldó de seguretat en ganxos, elements d'hissat, etc.
Les zones de treball es mantindran netes i sense noses. Es delimitaran els aplecs, les zones
de trànsit de vehicles, etc.
Es delimitaran les zones de rases, stc.
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La senyalització d'avisos al públic serà clara i suficient. Es col.locaran els cartells sobre un
plafó i en les zones de l'obra que per la seva situació perimetral permetin informar
preventivament.
La senyalització d'obra que afecti el trànsit rodat s'ajustarà a la Norma de carreteres 8.3 IC.
S'establiran separacions físiques adequades, passos segurs i distàncies de seguretat en les
zones de la influència de maquinària.
La instal.lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i connexió a terra.
Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de connexió a terra, connectada a la
carcassa.
Seguiment i control
Seguiment

Hi haurà reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i Higiene en què es tindran en
compte els punts següents:
1. Instal.lacions mèdiques
La farmaciola es revisarà mensualment i s'en reposarà el contingut.
2. Proteccions personals
Es comprovarà l'existència, l'ús i l'estat de les proteccions personals, les quals tindran
fixat un període de vida útil. Es rebutjaran quan aquest finalitzi.
Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràrpid d'una
determinada peça, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o la
data d'entrega.
L'entrega de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes
personals d'entrega de material, i es controlaran a la vegada les reposicions
efectuades.
3. Proteccions col.lectives
Igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball es produeixi
un deteriorament més rapid d'un determinat equip, es resposarà aquest,
independentment de la durada prevista.
4. Instal.lacions de personal
Per a la neteja i la conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la
dedicació necessària.
5. Investigació d'accidents
Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc del mateix amb la persona
interessada i testimonis. S'estudiarà a fons l'informe tècnic, i es prendran les mesures
oportunes perquè aquest no es repeteixi.
Pla de seguretat i salut

El contractista redactarà, d'acord amb el aquest Estudi, el Pla de seguretat i salut, en què
s'analitzaran, estudiaran i desenvoluparan (segons els sistemes d'execució) les previsions
establertes.
El Pla serà revisat i n'informarà el coordinador de seguretat de l'obra, si escau, serà aprovat
pel servei competent de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
A l'oficina principal hi haurà d'haver un llibre d'incidències habilitat a l'efecte. Constarà de
fulls amb quatre exemplars, destinats a:
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Inspecció de treball i seguretat de la província.
Coordinador de seguretat i direcció de l'obra.
Vigilant de seguretat.

Únicament podran anotar-se esmenes relacionades amb la no observança de les
instruccions i les recomenacions preventives recollides en el Pla de seguretat.
El contractista trametrà en un termini màxim de 24 hores cada una de les còpies als
destinataris previstos.
4.10. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran
fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquest acabi.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament mès ràpid en una
determinada peça de roba o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració
prevista o la data d’entrega.
Tota peça de roba o equip de protecció que hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim per al
que va ser fet (per exemple per un accident), serà llençat i repostat al moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplituds o toleràncies de les admeses
pel fabricant, seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Proteccions personals
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’homologació del Ministeri de
Treball (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74), sempre que existeixi en el mercat.
En els casos que no existeixi aquesta norma d’homologació oficial, seran d’una qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
El personal subcontractat també portarà elements de protecció. Se subministraran en el cas
que sigui necessari.
En la Nota tècnica de prevenció NTP-102(1984), editada per l’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball, venen tipificats i classificats els diferents equips de protecció personal
especificats en les Normes reglamentàries (MT). La relació orientativa és la següent:
MT-1
MT-2
MT-5
MT-8
MT-9
MT-16
MT-17
MT-18
MT-25
MT-27

casc de seguretat no metàl.lic
protectors auditius
calçat de seguretat
filtres mecànics
caretes autofiltrants
ulleres tipus universal per a protecció
contra impactes
protectors oculars contra impactes
oculars filtrants per a pantalles per soldador
plantilles de protecció per a riscos de perforació
botes impermeables a l’aigua i a la humitat.

312 30.12.74
209 01.09.71
37 12.02.80
215 08.09.75
16 09.09.75
196 17.08.78
216 09.09.78
33 07.02.79
246 13.10.81
305.22.12.81

Proteccions col.lectives.
Es disposaran proteccions col.lectives eficaces per evitar accidents de personal, tant propi
com subcontractat, i fins i tot aliè a l’obra. Les proteccions en qüestió són les següents:
Tanques autònomes de limitació i protecció: han de tenir com a mínim 90 cm. d’altura, i
ser construïdes a base de tubs metàl.lics. Tindran potes per mantenir la verticalitat.
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Topalls de lliscament de vehicles: s'han de realitzar amb un parell de taulons enquitranats,
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest o d’una altra manera eficaç.
Extintors: han de ser adequats en agent extintor i dimensions al tipus d’incendi previsible, i
s'han de revisar cada sis mesos com a màxim.
Mitjans auxiliars de topografia: aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc.,
seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques.
Regatge: les pistes per a vehicles s'han de regar convenientment per evitar aixecament de
pols pel trànsit d'aquests.
Ordre i neteja: en tot moment s'han de mantenir les zones de treball netes i ordenades.
4.11. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE

L'obra tindrà assignat un vigilant de seguretat. La seva missió serà la prevenció de riscos
que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al cap de l'obra sobre
les mesures de seguretat que cal adoptar. Així mateix, investigarà les causes dels accidents
ocorreguts per modificar els condicionants que els van produir, i per evitar-ne la repetició.
4.12. INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà de vestidors. El vestidor ha de disposar de penjadors, seient .Els serveis higiènics han de
tenir un lavabo o la proposta de lloc alternatiu.
4.13. NORMATIVA SEGURETAT I SALUT APLICABLE AN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Relació de normes i reglaments aplicables
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) i O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
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- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre
desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Correcció d'errades: BOE:
06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per a distints medis de
protecció personal dels treballadors.
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y
adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos
contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

A Canyelles, febrer del 2018.
OFICINA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
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López Fernàndez
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ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
1. OBJECTIUS I NORMATIVA APLICABLE.
El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que es
generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus;
d’acord amb les exigències de la normativa 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. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS.
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
 Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra.
 Els residus s’estimen en tones i en metres cúbics.
 Els residus es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER).
Podem definir tres fases d’obra molt diferenciades en quan a la generació de residus de la
construcció:
FASE D’ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES: En aquesta partida trobem tres elements
diferenciats: demolició de paviment de formigó i altres, sobrants de terres i elements
vegetals.


Els residus produïts per la demolició del paviment de formigó es preveu portar-los ha
una zona d’emmagatzematge municipal, per a la seva posterior trituració i posta en
obra com a base de pavimentació.



Els sobrants de terres s’intentarà que es quedin a l’interior de l’àmbit de l’actuació i si
no és possible es traslladaràn a terrenys públics on sigui necessari cert reblert. En el
cas de trobar-se qualsevol tipus de contaminació, haurien de portar-se a un abocador
especialitzat, encara que no es preveu aquesta possiblitat.

FASE D’IMPLANTACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS URBANS: en
aquesta fase de l’obra, principalment es generen retalls de conduccions i sobrans de
partides d’obra. Caldrà separar els residus segons tipologies de materals per tal de distribuirlos en els diferents processos de reciclatge i traslladar-los als seus corresponents abocadors
autoritzats. En aquesta obra no existeix aquesta fase.
FASE DE PAVIMENTACIÓ: en aquesta fase de l’obra es generen residus per retalls de
peces prefabricades de formigó, com el primer cas, es preveu portar-los ha una zona
d’emmagatzematge municipal, per a la seva posterior trituració i posta en obra com a base
de pavimentació.
En la següent taula es pot observar la tipologia i estimació de residus de construcció en
l’obra que ens ocupa:
Projecte d’Urbanització Les Palmeres (1ª fase)
Materials

Tipologia

Pes

Densitat
3

(tones)

(tn/m )

Volum
(m3)

020107 Residus de formigó

Inert

165,75

1,30

127,50

170504 Terres i pedres

Inert

26,21

1,50

17,47

Total

191,96
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3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA.
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització que es tenen en
consideració, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant
la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions
de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus:
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I
PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
1

Sí No

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix emplaçament?



Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus?



S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?



4

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra



5

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.



S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?



Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?



(Altres bones pràctiques)



2
3

6
7
8

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.
Una obra té dos tipus de gestió, l’interna a l’obra i l’externa a l’obra.
Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats
de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:


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



La possibilitat de reutilització i reciclatge “in situ”.



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

En qualsevol cas, s’ha considerat l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en
la gestió els residus de construcció i demolició i, s’ha tendit per 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 últims sempre han d’anar separats de la resta.
Però cal tenir en compte que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les
possibilitats de valorització que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En
el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de
comptar amb valoritzadors de residus.
La classificació en origen a la mateixa obra dels residus de construcció i demolició és el
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
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homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat a mateixa obra on
s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a
una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material
resultant de qualitat.
Quan no sigui viable la classificació selectiva a la mateixa obra és obligatori derivar els
residus barrejats, inerts i no especials, cap a instal.lacions on es faci un tractament previ i
des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o,
en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
Per definir les operacions de gestió de residus cal deixar constància de:


El tipus de separació selectiva i el 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.



La 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 abocador.



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



Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal.lacions de
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

A continuació s’adjunta la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de
l’obra, més apropiats per a l’obra a executar.
A causa de la reduïda quantitat de residus no és factible realitzar una classificació en obra
dels residus segons origen, a excepció feta de la separació dels residus especials, del
residus inerts i dels residus no especials. Aquests estaran identificats amb una senyalització
que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.
Els contenidors per a residus es preveu col.locar-los en l’esplanada del futur aparcament.
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1

Separació segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un
espai a l’obra.
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions,
es destaquen les següents:
No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals

Especials

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de
líquids per tal d’evitar fuites
Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

31

AVANTPROJECTE CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

Annex 2: Estudi Gestió de Residus.

 contenidor per Inerts barrejats



 contenidor per Inerts Formigó
Inerts

 contenidor per Inerts Ceràmica



 contenidor per altres inerts
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall



contenidor per fusta 
contenidor per plàstic
No Especials



 contenidor per paper i cartró
 contenidor per ...



 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

2

Inerts + No Especials

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a
un gestor que li faci un tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts en la pròpia
obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(kg):

(m3):

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant,
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial
de residus petris)
(kg):
3

Senyalització dels
contenidors Inerts

(m3):

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i
runes)

No Especials barrejats

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

ferralla
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CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus).
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot
servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

Les opcions externes de gestió de residus de la construcció són:
RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4

Destí dels residus
segons tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

Inerts

Quantitat estimada

Gestor

Tones

m3

277,19

184,79

E-643.99 Dipòsit Controlat de
Vilanova i la Geltrú

Corral del Carro.
Vilanova i la Geltrú

 Dipòsit

195,00

130,00

E-643.99 Dipòsit Controlat de
Vilanova i la Geltrú

Corral del Carro.
Vilanova i la Geltrú

Residus No Especials

Quantitat estimada

 Reciclatge 

Codi

Observacions

Nom

 Planta transferència
 Planta de selecció

Tones

m3

12,73

14,14

Gestor
Codi

Nom

Reciclatge:
 Reciclatge de metall
 Reciclatge de fusta
 Reciclatge de plàstic

E-73.94 FOMENTO
CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, S.A.

Finca Can Blasi "La
muntanyeta".
Igualada 08700

Recicl. paper-cartó
 Reciclatge altres
 Planta transferència
 Planta de selecció
 Dipòsit
Residus Especials

Quantitat estimada
Tones

m3

Gestor
Codi

Nom

 Instal·lació de gestió
de residus especials

A Canyelles, febrer del 2018.
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Projecte Executiu del camí de la Costa Bernada

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/02/18

Pàg.:

37

MA D'OBRA

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

22,51000

€

A0140000

h

Manobre

18,80000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,45000

€

Projecte Executiu del camí de la Costa Bernada

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/02/18

Pàg.:

38

MAQUINÀRIA

C1102341

h

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

94,79000

€

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,27000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

87,04000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

57,52000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

66,20000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

37,71000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,73000

€

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,13000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,72000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

60,52000

€

Projecte Executiu del camí de la Costa Bernada

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/02/18

Pàg.:
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MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,67000

€

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

8,10000

€

B03D6000

m3

Terra tolerable

3,79000

€

B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,35000

€

B9H11251

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

47,82000

€
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P-1

F2194AC5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

3,29

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,042

/R x 64,27000

=

2,69934

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,0046

/R x 87,04000

=

0,40038

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,09972

3,09972
3,09972
0,18598

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

F2214826

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

3,28570

Rend.: 1,000

Unitats

22,58

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1311440
C1102341

h
h

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

0,052

/R x 87,04000

=

4,52608

0,177

/R x 94,79000

=

16,77783

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,30391

21,30391
1,27823

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

F226420F

m3

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

22,58214

Rend.: 1,000

Unitats

21,30391

6,26

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,055

/R x 66,20000

=

3,64100

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,026

/R x 87,04000

=

2,26304

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,90404

5,90404
5,90404
0,35424

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

F2A16000

m3

Subministrament de terra tolerable d'aportació

Rend.: 1,000
Unitats

6,25828
4,02
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B03D6000

m3

Terra tolerable

1,000

x 3,79000
Subtotal:

=

3,79000
3,79000

3,79000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,79000
0,22740

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

F2R64267

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,01740

Rend.: 1,000

Unitats

5,72

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,127

/R x 37,71000

=

4,78917

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007

/R x 87,04000

=

0,60928

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,39845

5,39845
5,39845
0,32391

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F931R01J

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

5,72236

Rend.: 1,000

Unitats

17,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 18,80000

=

Subtotal:

0,94000
0,94000

0,94000

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 41,73000

=

1,04325

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040

/R x 66,20000

=

2,64800

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 57,52000

=

2,01320

Subtotal:

5,70445

5,70445

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,67000

=

0,08350

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150

x 8,10000

=

9,31500

Subtotal:

9,39850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01410

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

16,05705
0,96342

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

17,02047

Rend.: 1,000

Unitats

54,95

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000
A012N000

h
h

Manobre
Oficial 1a d'obra pública

9,39850

0,080

/R x 18,80000

=

1,50400

0,019

/R x 22,51000

=

0,42769

€

Import
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Subtotal:

1,93169

1,93169

Maquinària
C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

/R x 60,52000

=

0,72624

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x 53,72000

=

0,53720

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x 66,20000

=

0,79440

Subtotal:

2,05784

2,05784

Materials
B9H11251

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

x 47,82000

=

Subtotal:

47,82000

47,82000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02898

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

51,83851
3,11031

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

F9J12E70

m2

47,82000

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

54,94882

Rend.: 1,000
Unitats

0,76
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,004

/R x 19,45000

=

Subtotal:

0,07780
0,07780

0,07780

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,004

/R x 28,13000

=

Subtotal:

0,11252
0,11252

0,11252

Materials
B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500

x 0,35000

=

Subtotal:

0,52500

0,52500

0,52500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00117

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

0,71649
0,04299

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,75948
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DADES IDENTIFICATIVES
Codi

Nom del camí

10

10

Extrem i topònim inicial

Extrem i topònim final

Població

Altres

Nucli urbà

Dipòsit d'aigua

SITUACIÓ

DADES GENERALS
DADES FUNCIONALS

ESTAT I GEOMETRIA
General:

Camí en bon estat amb irregularitats

Longitud:
Amplada mitjana:

1.066 m

Tipologia de camí:

Camí forestal

Restricció de circulació:

Cap restricció

3,81 m

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Comença al carrer de la Terrera del polígon industrial Els Cirerers, travessa camps de conreus i s'endinsa en una zona
boscosa fins arribar a un dipòsit d'aigua just a tocar de la urbanització Vora-Sitges. Fins al PK 0 + 240 el paviment és de
formigó, en alguns trams està una mica deteriorat, cap al PK 0 + 470 comença el tram pavimentat amb aglomerat, aquest
està en molt bon estat, a partir del PK 0 + 700 s'alternen paviments de formigó amb capa de rodadura de tot-ú fins a
finalitzar amb terra sense tractament. En general presenta un bon estat de conservació i no té cap tipus de restricció.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

INVENTARI D'ELEMENTS
AMPLADES
Tipologia

PQ:

Estat

Material

Marge

Metres

0

70

70

240

2,8

240

490

3,5

490

700

5,5

700

800

4

800

975

3,3

975

1066

Observacions

3

4

FERM
Tipologia

PQ:
0

240

Formigonat

240

420

Capa de rodadura de tot-ú

Estat

Material

Marge

Metres

Observacions

PK 0+012

PK 0+380

Reportatge fotogràfic

Catàleg de camins municipals de Canyelles

PK 0+650

PK 0+770

Camí 10
Full 1/2

PK 0+940

PK 0+985

Reportatge fotogràfic
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PLÀNOLS.

PLÀNOLS.

53

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS.

PLEC DE CONDICIONS.

63

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS.

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
1. Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- L’objecte del present plec de condicions és establir les condicions de tipus general,
tècnic. o particulars aplicables a l’execució de les obres i instal·lacions incloses en el
Projecte Executiu del Camí de la Costa Bernada. El present projecte te com a finalitat
regular l’execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisar les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al
Promotor o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i
encarregats, a l’Arquitecte, l’Enginyer i a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l’acompliment del contracte
d’obra.

1. Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament
d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte
pressupost i justificació de preus).

(memòria, plànols, amidaments,

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la
mida a escala.

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES
1. Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte o Enginyer Director:
a) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
b) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica
correcta.
c) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
d) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor
en l’acte de la recepció.
e) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d’obra.
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L'Enginyer Tècnic i/o Aparellador
Article 4.- Correspon a l'Enginyer Tècnic i/o Aparellador:
a) Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article
1.4. de les Tarifes d’honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de
materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor,
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués
s’adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament
amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d)

Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execució.

e) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes

tècniques i amb les regles de bona construcció.
f)

Fer els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra.

g) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d’obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contemplades al projecte executiu, en
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Enginyer o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de
l’obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l’Enginyer o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes
d’aplicació.
f)

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les
anotacions que s’hi practiquin.

g) Facilitar a l'Enginyer o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per l’acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
i)

Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

j)

Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.
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2. Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans
del inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa
en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra sempre que a la mateixa intervingui més d’una
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells.
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de
l’article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Oficina a l’Obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s’hi puguin estendre i consultar els plànols.
En l’anomenada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció
Facultativa:


El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti
l'Arquitecte o Enginyer.



La Llicència d’Obres.



El Llibre d'Ordres i Assistències.



El Pla de Seguretat i Salut.



La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j.

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació
de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5.
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Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d’índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior
o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista mínim que
el Constructor haurà de mantenir en l’obra i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la
deficiència.
Presència del Constructor en l’obra
Article 10.- El Cap d’Obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que
calguin per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació,
ho disposi l'Arquitecte o Enginyer dins els límits de possibilitats que els pressupostos
habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi
increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost
en més d’un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es
comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o
les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Arquitecte, com de l'Enginyer, o bé,
Aparellador o Enginyer Tècnic.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que
l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Enginyer o Aparellador o
Enginyer Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que
calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
emanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte
i/o Enginyer, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de
l'Arquitecte i/o de l'Enginyer, o l’Aparellador i/o Enginyer Tècnic, no s’admetrà cap
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú,
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mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a
l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Enginyers, Aparellador,
Enginyer Tècnic o personal encarregat per aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que
per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels
treballs.
Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà
requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes
i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars
i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

3. Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als
mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i
el seu tancament.
L'Aparellador o Enginyer Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne
les referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l'Aparellador o Enginyer Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte o Enginyer i serà responsabilitat del
Constructor l’omissió d’aquest tràmit.
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes
parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte o l'Enginyer
i l’Aparellador o Enginyer Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies
d’anticipació.
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Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa
estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de
les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de
mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per
l'Arquitecte o Enginyer en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, el import del qual li
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que
s’estipuli, tenint com a referència de preus els publicats pel Institut de la Tecnologia de la
Construcció de Catalunya del mateix any.
Pròrroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les
en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte o Enginyer. Per això, el Constructor
exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte o Enginyer la causa que impedeix l’execució o la
marxa dels treballs i el retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per dita causa sol·licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d’execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Enginyer o
Aparellador o Enginyer Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de
conformitat amb allò especificat a l’article 11.
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
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Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de
l’edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits;
aquests documents s’atendran per triplicat i se n’entregaran: un a l'Arquitecte o Enginyer;
l’altre a l'Aparellador o Enginyer Tècnic; i el tercer, al Contractista. Aquests documents
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.
Treballs defectuosos
Article 28.- El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides
en les "Condicions generals i particulars d’índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà
tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmenta’t
document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de
l'Aparellador o Enginyer Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en
les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran extenses i abonades a bon
compte.
Com a conseqüència de l’expressa’t anteriorment, quan l'Aparellador o Enginyer Tècnic
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que
s’hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte o Enginyer de l’obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Enginyer Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la
circumstància a l'Arquitecte o Enginyer. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la
Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes
en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que
hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedència i idoneïtat de cadascun.
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Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte o l’Enginyer, el Constructor li presentarà les mostres dels
materials amb l'anticipació prevista en el calendari de l’obra.
Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs,
etc., que no siguin utilitzables en l’obra.
Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de
Condicions particulars vigent en l’obra.
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa
taxació, tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la
manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o
acompleixin l’objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que
el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en
general, per persones que no intervinguin directament a l’obra seran per compte del
propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè
l’obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació
restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.
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4. Epígraf 4: De les Recepcions d’Edificis i Obres Annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte o Enginyer comunicarà a la
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de
recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte o
Enginyer i de l'Aparellador o Enginyer Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que,
en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o
unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars
com intervinents i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de
final d’obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini
per a esmenar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la
recepció provisional de l’obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua
de la fiança.
Documentació final d’obra
Article 38.- L'Arquitecte o Enginyer Director facilitarà a la Propietat la documentació final de
les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta
d’habitatges, amb allò que s’estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 4t.
del Reial Decret 515/1989, de 21 d’abril.
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per
l'Aparellador o Enginyer Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del
Constructor o del seu representant. Es lliurarà d’oportuna certificació per triplicat que,
aprovada per l'Arquitecte o Enginyer amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part
de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i
en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a un any.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i
reparacions causades per l’ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d’obra
o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.

73

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS.

De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual
cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats
que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Pròrroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l'Arquitecte o Enginyer Director
marcarà al Constructor els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries i,
si no s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la
fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts
en l’article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en
els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a
criteri de l'Arquitecte o Enginyer Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció.
A Canyelles, febrer del 2018.
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES
1. Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les
condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se
recíprocament les garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.

2. Epígraf 2: Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents,
segons que s’estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10
per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa
proporció.
Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a
prendre-hi part s’especificarà en l’anunci de dita subhasta i la seva quantia serà d’ordinari, i
exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l’obra, d’un tres
per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà
de dipositar en el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el
Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades
en l’apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui
comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i
l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per
ultimar l’obra en les condicions contractades, l'Arquitecte o Enginyer Director, en nom i
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l’import de la fiança
no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no
fossin de recepció.
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De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra,
tals com salaris, subministraments, subcontractes.
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de
la fiança.

3. Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que
intervinguin directament en l’execució de la unitat d’obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de
què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció
d’accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per
l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució
de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
a) Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc,
els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos.
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
b) Es consideraran despeses generals:
c) Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma
dels costos directes i indirectes (en els contractes d’obres de l'Administració pública
aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les
partides anteriors.
Preu d’Execució Material
S’anomenarà Preu d'Execució Material el resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes excepte el
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Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i
el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici, o obra aliena qualsevol, es
contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la
unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima normalment, en
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui
afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista
abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de
Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més
anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc, a la referència de preus els
publicats per l’Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix
any.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base
per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives).
Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a
l’aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d’obra executades, es respectarà
allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec
General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus
en tant que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord
amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del
pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la
revisió corresponent d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars,
percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al
3 per 100.
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No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.
Emmagatzemant de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer l’emmagatzemen de materials o aparells d’obra
que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva
propietat d’aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
Quan el contractista sigui el qui demani l’emmagatzemen de materials, les partides
afectades en cap cas podran tenir una revisió de preus, un cop s’hagi produït l’anomena’t
emmagatzemen.

4. Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.- Se’n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui
per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un
representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.- Se’n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte o Enginyer
Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin
per a l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra
i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o
l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble
personalitat de Propietat i Contractista.
Així doncs, aquests treballs s’abonaran directament previ presentació d’albarans diaris, per
part de la contracta, de feines realitzades i material utilitzat, que hauran de ser ratificats per
la direcció executiva i confirmats per la direcció facultativa
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S’entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d’aquell i com a delegat seu,
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o
indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte o
Enginyer Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció
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dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements
que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva,
tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels
treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Com en l’apartat anterior, aquests treballs s’abonaran directament previ presentació
d’albarans diaris, per part de la contracta, de feines realitzades i material utilitzat, que hauran
de ser ratificats per la direcció executiva i confirmats per la direcció facultativa
Liquidació d’obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les "Condicions
particulars d’índole econòmica" vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les
despeses d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la
qual s’adjuntaran en l’ordre expressat més endavant els documents següents conformats
tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat
que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació
vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada
ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici,
peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada
d’enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin
pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu
abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la
qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze
per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans
auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que originin al
Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d’administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball
realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat,
l’amidament de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s’hagués pactat
el contrari contractualment.
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Normes per a l’adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada
es reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li
autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva
representació a l'Arquitecte o Enginyer Director, els preus i les mostres dels materials i
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte o Enginyer Director advertís en els comunicats mensuals d’obra
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la
mà d’obra, en totes o en alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors
als rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte o Enginyer Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments
no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per recuperar la diferència,
rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivament s’hagin d’efectuar. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa
als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs “d’Obres per Administració Delegada" el Constructor només serà
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s’estableixen. En canvi, i exceptuant l’expressa’t a l’article 63 precedent, no serà
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les
normes establertes en aquest article.
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats
en el paràgraf anterior.

5. Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d’abonament de les obres
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que
en el Plec Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptuï una altra cosa, l’abonament
dels treballs s’efectuarà així:
1.) Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de
l’adjudicació, disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per
l’adjudicatari.
2n) Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la
bestreta, podent-ne variar solament el nombre d’unitats executades. Previ
amidament i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats, d’acord amb els
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a
l’amidament i valoració de les diverses unitats.
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3r) Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els
materials diversos emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de
l'Arquitecte o Enginyer Director. S’abonarà al Contractista en idèntiques
condicions al cas anterior.
4t) Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present
"Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è) Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs
de Condicions Particulars" que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació
valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que
haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles,
tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques"
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per extendre aquesta
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada,
acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i
tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte o Enginyer Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir
davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte o Enginyer Director en la forma
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte o
Enginyer Director expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s’hagi
preestablert.
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari,
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren
en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es
refereixen, i tindran el caràcter de document i lliurament a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte o Enginyer Director ho exigís, les certificacions
s’estendran a l’origen.
Millores d’obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte o Enginyer Director,
utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l’assenyala’t en el
Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte o
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Enginyer Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués
correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d’índole
econòmica", vigent en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada,
s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s’expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant
partida alçada, s’abonaran previ amidament i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada
s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de
l’obra s’expressi que l'import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas,
l'Arquitecte o Enginyer Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució,
el procediment que s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà
d’administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin
ambdues parts, incrementant se l'import total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.
Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel
Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el
Plec de Condicions Particulars.
Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d’aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d’obra
conformades per l'Arquitecte o Enginyer Director, en virtut de les quals es verificaran els
pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1.) Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa
justificada, no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte o
Enginyer Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d’acord amb el que es
va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el
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cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l’època de la seva
realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.
2n) Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per
l’ús de l’edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel
Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r) Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència
de la construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs
res al Contractista.

6. Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les
obres
Article 74.- La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000)
de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del
dia d’acabament fixat en el calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament
d’un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d’interessos de demora, durant
l’espai de temps de retard i sobre l'import de l'anomenada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte,
procedint se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l’obra contractada o
adjudicada.
Malgrat l’expressa’t anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'anomenada
sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de
pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte.

7. Epígraf 7: Varis
Millores i augments d’obra. Casos contraris
Article 76.- No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l'Arquitecte o Enginyer
Director hagi manat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en
els amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte o Enginyer Director ordeni, també per
escrit, l’ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que
totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
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Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte o Enginyer Director introdueixi
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra
contractades.
Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament
després de sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l'esmentada resolució,
excepte el cas en què, estant dins el termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra i
refer-la d’acord amb condicions, sense excedir l’esmenta’t termini.
Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del
Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que
aquesta es vagi fent. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. Llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment
s’ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se
li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel
sinistre, que seran tesats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d’edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de
comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l’objecte de
recaptar d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
Conservació de l’obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l’obra
durant el termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans
de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar
tot el que calgui perquè s’atengui la vigilància, neteja i tot el que s’hagués de menester per la
seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici sigui a
càrrec del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i
reparar l’obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec
de Condicions Econòmiques".
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Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari,
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l’acabament del contracte,
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat. En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material,
propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el
paràgraf.
A Canyelles, febrer del 2018.
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CAPÍTOL III: CONDICIONS D’EXECUCIÓ MATERIAL.
B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
Confecció de formigó
Confecció de morter
Confecció de pasta de guix
Reg de plantacions
Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
Humectació de bases o subbases
Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha
d'analitzar l'aigua per determinar:
-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

-

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

-

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

-

Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

-

Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

-

Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE,
per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres
segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B03 - GRANULATS
B037 - TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial

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.
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.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions
possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que
puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els
materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.
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La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦

¦

Tamisatge ponderal acumulat (%)

¦

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦

ZN40

ZN25

ZN20

¦

¦------------¦-----------------------------------¦
¦

50

¦

100

--

--

¦

¦

40

¦

80-95

100

--

¦

¦

25

¦

60-90

75-95

100

¦

¦

20

¦

54-84

65-90

80-100

¦

¦

8

¦

35-63

40-68

45-75

¦

¦

4

¦

22-46

27-51

32-61

¦

¦

2

¦

15-35

20-40

25-50

¦

¦

0,500

¦

7-23

7-26

10-32

¦

¦

0,250

¦

4-18

4-20

5-24

¦

¦

0.063

¦

0-9

0-11

0-11

¦

+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís
0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
-

Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35

-

Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-

T00 a T1: > 35

-

T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30

-

Vorals de T3 i T4: > 25

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
-

Trànsit T00 a T3: No plàstic

-

T4:

-

-

-

Límit líquid (UNE 103103): < 25

-

Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6

Vorals sense pavimentar:
-

Límit líquid (UNE 103103): < 30

-

Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
-

Límit líquid (UNE 103103): < 25

-

Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6

TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o
de grava natural.
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Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les
categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de
rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels
fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦

¦

Tamisatge ponderal acumulat (%)

¦

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦

ZA25

ZA20

ZAD20

¦

¦------------¦-----------------------------------¦
¦

40

¦

100

--

--

¦

¦

25

¦

75-100

100

100

¦

¦

20

¦

65-90

75-100

65-100

¦

¦

8

¦

40-63

45-73

30-58

¦

¦

4

¦

26-45

31-54

14-37

¦

¦

2

¦

15-32

20-40

0-15

¦

¦

0,500

¦

7-21

9-24

0-6

¦

¦

0,250

¦

4-16

5-18

0-4

¦

¦

0,063

¦

0-9

0-9

0-2

¦

+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís
0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
-

Trànsit T0 a T2: < 30

-

T3, T4 i vorals: < 35

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
-

Trànsit de T00 a T2: > 40

-

Trànsit T3, T4 i vorals: > 45

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-

T00 a T1: > 40

-

T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

-

Vorals de T3 i T4: > 30

Plasticitat:
-

Trànsit T00 a T4: No plàstic

-

Vorals sense pavimentar:
-

Límit líquid (UNE 103103): < 30

-

Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
-

Inflament (NLT-111): < 2%

-

Contingut de materials petris: >= 95%
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Composició química:
-

Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que

el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
-

A la resta: < 1%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
-

Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
-

Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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/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.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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)

-

Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies 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.

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
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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 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
-

Índex de llenques (UNE EN 933-3)

-

Partícules triturades (UNE EN 933-5

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.

B03D - TERRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
-

Terra seleccionada

-

Terra adequada

-

Terra tolerable

-

Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
-

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%

-

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%

-

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%

-

Límit líquid (UNE 103-103): < 30%

-

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

Índex CBR (UNE 103502):
-

Coronament de terraplè: >= 5

-

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

-

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
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Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
-

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

Índex CBR (UNE 103502):
-

Coronament de terraplè: >= 5

-

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

-

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10

-

En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

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

Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%

-

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
-

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

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
-

Nucli o fonament de terraplè >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les 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
* 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.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs
d'identificació del material:
-

Assaig granulomètric (UNE 103101)

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)

-

Matèria orgànica (UNE 103204).

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

-

Assaig CBR (UNE 103502)

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, 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 cada 2500 m3:
-

Assaig granulomètric (UNE 103101)

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

-

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)

-

Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

-

Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a
referència al control de compactació.

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 en l'execució.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
-

Emulsions bituminoses:

-

Betum asfàltic

-

Betum modificat amb polímers:

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts
naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sòlid a temperatura ambient.

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
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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.

EMULSIONS BITUMINOSES
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original
mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules : Polaritat positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació

¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦

¦UNE EN 13808

¦ ADH

¦ TER

¦ CUR

¦

IMP

C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦

¦

IMP

¦

MIC

¦ REC

¦

¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦
¦Denominació

ant.(*)

¦ECR-1 ¦

-

¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦

ECI

¦ECL-2d ¦ECL-2b¦

¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦
¦Caracterís-

¦ UNE ¦U¦

¦tiques

¦ EN

Assajos sobre l'emulsió original

¦ ¦

¦
¦

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Propietats

¦1425 ¦ ¦

¦perceptibles

¦

TBR (Clase 1)

¦ ¦

¦
¦

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Polaritat

¦1430 ¦ ¦

¦partícules

¦

Positiva (Clase 2)

¦ ¦

¦
¦

¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Índex

¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦

¦trencament

¦ -1

¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5

¦Clase5 ¦Clase7¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut

¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦

¦lligant(aigua)¦

48-52

¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦

¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3

¦Clase5 ¦Clase5¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦
¦destilat

¦

5-15

¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7

¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦
¦Clase2 ¦Clase2¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦
¦(2mm,40ºC)

¦

15-45

¦ 15-45 ¦ 15-45¦

¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3

¦Clase3 ¦Clase3¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
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¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1

¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦

¦(tamís 0,5 mm)¦

¦Clase2 ¦Clase2¦

¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5
¦sedimentació

¦

¦

<=10

¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2

¦ <=10

¦ <=10 ¦

¦Clase2 ¦Clase2¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Adhesivitat

¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90

¦

¦

¦

>=90

¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3

¦ >=90

¦ >=90 ¦

¦Clase3 ¦Clase3¦

+----------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN

¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦

¦13808

¦ ADH

¦ TER

¦ CUR

¦ IMP

¦

IMP ¦

MIC ¦ REC

¦

¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦
¦Denominació ant.(*)

¦ECR-1 ¦

-

¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦

ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦

¦--------------------------¦------------------------------------------------¦
¦Caracterís-

¦ UNE ¦

¦tiques

¦ EN

U

¦

¦

Assajos sobre emulsió original

¦

¦
¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074

¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració

¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦

¦25ºC

¦

¦

>300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦

¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦

¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Punt de

¦1427 ¦ ºC

¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦

¦destil·lat

¦

¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦

¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització

¦

¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769

¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració

¦1426 ¦0,1mm¦

¦

¦25ºC

¦

¦

¦

¦

¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦
¦Punt de

¦1427 ¦ ºC

¦

¦

¦Reblaniment

¦

¦

¦

¦

+---------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
DV: Valor declarat pel fabricant
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Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades.
+----------------------------------------------------------------------+
¦

Denominació UNE EN 13808

¦

¦

C60BP4

¦

ADH

¦ C60BP4

¦

C60BP5

¦

¦

¦

MIC

¦

TER

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦

Denominació anterior(*)

¦

ECR-1-m ¦

¦ ECL-2d-m ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques

¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Propietats

¦ 1425

¦

¦

¦perceptibles

¦

¦

¦

TBR (Clase 1)

¦
¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Polaritat de

¦ 1430

¦

¦partícules

¦

¦

ºC

¦

Positiva (Clase 2)

¦

¦

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament

¦13075-1¦

¦

70-130

¦

¦

¦

Clase 4 ¦ Clase 4 ¦

¦

¦ 70-130

¦

120-180 ¦
Clase

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant

¦ 1428

¦per contingut d'aigua ¦

¦

%

¦

¦

58-62

¦

58-62

¦

¦

Clase 5 ¦ Clase 5 ¦

58-62

¦

Clase 5 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut d'oli

¦ 1431

¦

¦destil·lat

¦

¦

%

¦

<=2,0

¦

<=2,0

¦

¦

Clase 2 ¦ Clase 2 ¦

<=2,0

¦

Clase 2 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència

¦ 12846 ¦

¦(2 mm, 40ºC)

¦

S

¦

¦
¦

35-80

¦

35-80

¦

Clase 4 ¦ Clase 4 ¦

15-45

¦

Clase 3 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu de tamisat

¦ 1429

¦

¦(per tamís 0,5 mm)

¦

¦

%

¦
¦

<=0,1

¦

<=0,1

¦

<=0,1

¦

Clase 2 ¦ Clase 2 ¦

Clase

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la

¦ 12847 ¦

¦sedimentació (7D)

¦

%

¦

¦
¦

<=10

¦

<=10

¦

Clase 3 ¦ Clase 3 ¦

<=10

¦

Clase 3 ¦

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦

Adhesivitat

¦

¦ 13614 ¦
¦

%

¦

¦
¦

>=90

¦

>=90

¦

Clase 3 ¦ Clase 3 ¦

>=90

¦

Clase 3 ¦

+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦

Denominació UNE EN 13808

¦

C60BP4

¦

ADH

¦ C60BP4

¦

C60BP5

¦

¦

¦

MIC

¦

TER

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
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Denominació anterior(*)

¦

ECR-1-m ¦

¦ ECL-2d-m ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques

¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC

¦

¦

¦

1426 ¦0,1 mm ¦
¦

<=330

¦

¦

<=50

¦

Clase 6 ¦ Clase 6 ¦

<=100

¦

Clase 6 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de

¦

1427 ¦

¦reblaniment

¦

¦

ºC

¦

>=35

¦

¦

>=55

¦

Clase 6 ¦ Clase 2 ¦

>=50

¦

Clase 6 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦
¦Vialit

¦

¦

>=0,5

¦

¦

>=0,5

¦

Clase 2 ¦ Clase 2 ¦

>=0,5

¦

Clase 2 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦
¦,25ºC

¦

%

¦

¦

>=40

¦

¦

>=40

¦

Clase 3 ¦ Clase 3 ¦

>=40

¦

Clase 3 ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit d'estabilització

¦

¦UNE EN 14895 i d'envelliment UNE EN 14769

¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració 25ºC

¦ 1426

¦0,1 mm ¦

¦

¦

¦

¦

DV

¦

Clase 2

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punto de

¦ 1427

¦

¦reblaniment

¦

¦

ºC

¦

DV

¦

¦

Clase 2

¦

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió por pèndul

¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦

¦Vialit

¦

¦

¦

DV

¦

Clase 2

¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica

¦ 13398 ¦

¦,25ºC

¦

¦

%

¦

DV

¦

¦

Clase 2

¦

+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: Se informarà del valor
DV: Valor declarat pel fabricant.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent
format: C _% lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació
-

C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.

-

% lligant: Contingut de lligant.

-

B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.

-

P: nomès si s'incorporen polímers.

-

F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%.
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-

I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons l'UNE EN
13075-1.

-

aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:

ADH: reg d'adherència
TER: reg termoadherent
CUR: reg de curat
IMP: reg d'imprimació
MIC: microaglomerat en fred
REC: reciclat en fred

BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi
escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d'alt
mòdul.
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Característica

¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC

¦

1426

¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment

¦

1427

¦ ºC

¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦

%

¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦

¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment

¦Penetra.reten

¦

1426

¦UNE EN

¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦

¦12607-1

¦Increm.P.Rebla.¦

1427

¦

%

¦ ºC

¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37

¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12

¦

¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦

¦

12591 ¦

¦Índex de Penetració

¦

13924 ¦

¦

¦Annex A ¦

¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
-

¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass

¦

12593 ¦ ºC

¦

TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam. vas obert

¦ISO 2592¦ ºC

¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat

¦

12592 ¦

%

¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦

+----------------------------------------------------------------------------+
TBR: S'informarà del valor.
La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el
següent format:
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B P.min/P.max.
-

B: Indicatiu que és un betum asfàltic.

-

P.màx: Penetració màxima.

-

P.mín: Penetració mínima.

Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més
polímers orgànics.
Es consideraren també com betums modificats:
-

Els fabricats amb polímers subministrats a granel

-

Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a
l'obra.
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN 14023

¦

PMB

¦

PMB

¦

PMB

¦

PMB ¦

PMB

¦

PMB

¦

¦

¦

10/ ¦

25/

¦

45/

¦

45/ ¦

45/

¦

75/

¦

¦

¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦

¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Denominació anterior (*)

¦

BM-1 ¦

BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦

-

¦ BM-4

¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦

Assajos sobre el betum original

¦

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC

¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt

reblan.

¦ 1427 ¦ ºC

¦

>=70 ¦ >=65

¦ >=60

¦ >=65 ¦ >=75

¦ >=60

¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió.Força

¦13589 ¦j/cm2¦

¦ductilitat

¦13703 ¦

>=2

¦

>=2 ¦

>=2

¦

>=3 ¦

>=3

¦

>=1

¦

¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC

¦

<=-5 ¦

<=-7 ¦

<=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC

¦13398 ¦

%

¦

TBR

¦

>=50 ¦ >=50

¦ >=70 ¦

>=80 ¦

>=60 ¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta

¦Difer. ¦13399 ¦ ºC

¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦

¦

<=5

¦

¦

<=5

¦

¦

<=5

¦

¦ <=5

¦

¦

¦

<=5

¦

<=5 ¦

¦

¦

¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦
¦(**)

¦penet. ¦ 1426 ¦

¦

<=9

¦

<=9

¦

¦
¦

<=9

¦

<=9 ¦

<=13 ¦

<=13 ¦

¦

¦

¦

¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt

¦ ISO

¦ ºC

¦inflamació

¦ 2592 ¦

¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
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¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦

%

¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten.

¦ 1426 ¦

%

¦

>=60 ¦

>=60 ¦

>=60 ¦

>=60¦ >=60

¦ >=60

¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt

¦ 1427 ¦ ºC

¦

¦reblaniment

¦

¦

¦

<=8

¦

<=8

¦

¦

<=10 ¦

¦

¦

<=10¦ <=10
¦

¦ <=10

¦

¦

¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup.25ºC

¦ 1427 ¦ ºC

¦

<=5

¦

<=5

¦

<=5

¦

<=5 ¦

<=5

¦

<=5

¦

+---------------------------------------------------------------------------+
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR:S'informarà del valor.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres.
Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En
cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la
lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
-

PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.

-

P.mín: Penetració mínima.

-

P.màx: Penetració màxima.

-

(-): Punt de reblaniment.

-

C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.

Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són:
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació :
-

T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.

-

T < 180 ºC per a la resta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es
suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes
d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han
contingut altres líquids hauran d'estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un
element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de
mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en
fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC.
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7
dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.
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Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui
fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura
situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la
temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres.
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i
proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu
emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de
mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics per al seu tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i
disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans
de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els tancs
d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma
troncocònica.

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
* 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 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
-

Nom i direcció del fabricant

-

Data de fabricació i subministrament.

-

Identificació del vehicle que ho transporta

-

Quantitat subministrada

-

Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada.

-

Nom i direcció del comprador i destí

-

Referència de la comanda

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
-

Símbol del marcatge CE.
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-

Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.

-

Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.

-

Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.

-

Nombre del certificat de control de producció.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
-

Referència a la norma UNE EN 13808.

-

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

Característiques de l'EMULSIÓ:
-

Viscositat UNE EN 12846)

-

Adhesivitat NE EN 13614).

-

Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848).

-

Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:

-

-

Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426.

-

Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.

-

Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).

Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització segons
UNE EN 14895 i envelliment segons UNE EN 14769 :
-

Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426.

-

Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt reblaniment UNE EN 1427.

-

Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I
MODIFICATS:
-

Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.

-

Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

-

Característiques del Betums:

-

Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426.

-

Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.

-

Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.

-

Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l'envelliment UNE EN
12607-1.

-

Consistència (forçaductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers

-

penetració retinguda UNE EN 1426

-

increment del punt de reblaniment UNE EN 1427

-

canvi de massa UNE EN 12607-1

-

Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN
12591

-

Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers).

-

El subministrador aportarà informació sobre:

-

Temperatura màxima d'escalfament.

-

Rang de temperatura de la mescla i compactació.

El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de
característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge
segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge
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OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent dues mostres d'un quilogram
segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el
període de garantia.
Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s'acceptarà o refusarà
en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc
d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
-

Determinació de la penetració UNE EN 1426

-

Punt de reblaniment UNE EN 1427

i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques
de les taules 211.2 de l'article 211 del PG-3, amb una freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres
vegades durant l'execució, i per a cada tipus de composició de betum.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra.
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d'un
quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc
d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
-

Determinació de la penetració UNE EN 1426

-

Punt de reblaniment UNE EN 1427

-

Recuperació elàstica UNE EN 13398

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del
lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de
garantia, i realitzant sobre l'altre els següents assajos:
-

Determinació de la penetració UNE EN 1426

-

Punt de reblaniment UNE EN 1427

-

Recuperació elàstica UNE EN 13398

Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a
l'entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s'acceptarà o refusarà en bloc. La
DF podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
-

Determinació de la penetració UNE EN 1426

-

Punt de reblaniment UNE EN 1427

-

Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF).

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules
212.2 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a
cada tipus i composició de betum modificats.
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En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats per períodes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre
dues mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del dipòsit d'emmagatzematge els següents
assajos:
-

Penetració UNE EN 1426

-

Punt de reblaniment UNE EN 1427

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos o la
seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra
anormals.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l'obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms
segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
-

Càrrega de les partícules UNE EN 1430

-

Índex de trencament UNE EN 13075-1

-

Contingut d'aigua UNE EN 1428

-

Tamisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.
Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del tanc d'emmagatzematge.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la
fracció setmanal. La DF podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc
d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
-

Càrrega de les partícules UNE EN 1430

-

Índex de trencament UNE EN 13075-1

-

Contingut d'aigua UNE EN 1428

-

Tamisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les
característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i
mínim de tres vegades, durant l'execució i per a cada tipus i composició d'emulsió.
En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la part superior i l'altre de la part
inferior del tanc d'emmagatzematge els següents assajos:
-

Assaig de tamisatge UNE EN 1429

-

Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització de nous assajos o la
seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d'obra
anormals.
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió
bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
De forma general de cada cisterna arribada a l'obra en el moment del transvasament al tanc d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES
A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS
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A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
En la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació.
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les
especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3/75 per a cada lligant
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213.
Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211.
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l'article 212.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i,
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada
en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment
additius.
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a
ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt
accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30
mm
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat
granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant
hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en
capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o
sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en
funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
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- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima
de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als
granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de
lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen
pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al
contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o
grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de
la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb
l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb
l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20
mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha
d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.

107

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula
5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN
13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula
10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums
modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles
amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del
producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir
els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i
19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual
o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20
de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula
21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent
a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.

MESCLES DISCONTÍNUES:
Requisits dels materials constitutius:
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
- Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330
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- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla,
d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat
4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN
13108-7 en mescles drenants.
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la
norma UNE-EN 13043.
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos
opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es
permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Mescles discontinues:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Mescles tipus SMA:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
- Mescles drenants:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25
mm i 0,125 mm.
La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de
la qual s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en
mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del
producte segons l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE
EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les
categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules
5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula
6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la
taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula
9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de
la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la
massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la
deformació per a 1 milió de cicles)

109

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS

MESCLES DISCONTINUES BBTM:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: A, B, C o D
- lligant: Desingació del lligant utilitzat
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 l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han
d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de
producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures
han d'estar declarades pel fabricant.

MESCLES DISCONTINUES SMA:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: Cap o NR
- lligant: Designació del lligant utilitzat
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 l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han
d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de
producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures
han d'estar declarades pel fabricant.
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9
de l'UNE-EN 13108-5.

MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:
- PA: Mescla bituminosa drenant
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- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles
amb betum modificat o modificador: <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a
mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN
13108-7.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han
d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de
producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50: 150 a 180ºC
- Grau 50/70: 140 a 175ºC
- Grau 70/100: 140 a 170ºC
- Grau 160/220: 130 a 160ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures
han d'estar declarades pel fabricant.

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de
manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar a
l'obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3.
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant pel factor x
= 2,65/d.
Toleràncies:
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4%
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): ± 0,3%

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o
base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG
3.
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L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha
de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions
plàstiques.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el
pols mineral, pels tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm
(UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun
dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una
aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.
Contingut de lligant:
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65%
- Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75%
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del
granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.
Contingut de forats:
següents:

Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes

- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o
542.14b del PG 3.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12):
- Capes base i intermèdia: >= 80%
- Capes de rodadura: >= 80%

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en
fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
-

Vorada col·locada sobre terra o formigó

-

Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó

-

Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

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

Preparació de la zona de treball

-

Demolició de l'element amb els mitjans adients

-

Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a mínim:
-

Mètode d'enderroc i fases

-

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

-

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

-

Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

-

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

-

Cronograma dels treballs

-

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
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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

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
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.
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries,
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés
de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han
de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 100 mm

-

Nivells: + 10 mm, - 50 mm

-

Planor: ± 40 mm/m

-

Angle del talús: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

115

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS

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
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.
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F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la
utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
-

Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM

-

Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN

-

Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN

-

Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM

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

Preparació de la zona de treball

-

Situació dels punts topogràfics

-

Execució de l'estesa

-

Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari

-

Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
-

Posada en obra en condicions acceptables

-

Estabilitat satisfactòria

-

Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i
nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o
amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també
es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les
prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al
realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la
funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència
compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè,
es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria
de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que
es disposen.

117

PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DE LA COSTA BERNADA.

PLEC DE CONDICIONS

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%

TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
-

-

Fonament, nucli i zones exteriors:
-

Sòls seleccionats : >= 50 MPa

-

Resta de sòls : >= 30 MPa

Coronament:
-

Sòls seleccionats : >= 100 MPa

-

Resta de sòls : >= 60 MPa

Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
-

Variació en l'angle del talús: ± 2°

-

Espessor de cada tongada: ± 50 mm

-

Nivells:

-

-

Zones de vials: ± 30 mm

-

Resta de zones: ± 50 mm

Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
-

Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%

-

Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%

CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 100 mm

-

Planor: ± 20 mm/m

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat
buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor
mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR,
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria
orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
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SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència,
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús
mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE
103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les
disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques
de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de
referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut
en aquesta substància haurà d'estar entre:
-

0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució

-

2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons

-

5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i
impermeabilització

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria
orgànica per a la zona del nucli.

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb
un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient
per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra,
sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats,
sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats
solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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:
-

Maquinària prevista

-

Sistemes de transport

-

Equip d'estesa i compactació

-

Procediment de compactació

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.
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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.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el
Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor
temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari
per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que
garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT,
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es
formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del
assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua
reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
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El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de
base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
-

Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.

-

Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.

-

Humectació o dessecació d'una tongada.

-

Control de compactació d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els
talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de
realitzar en la zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions
establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en
el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels
valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les
establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del
material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el
doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar
sense cost els errors que s'hagin produït.
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F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

CONDICIONS GENERALS:
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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%

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material
d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
-

Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició

-

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de
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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TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament
definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
-

Identificació del productor dels residus

-

Identificació del posseïdor dels residus

-

Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

-

Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

-

Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Aportació de material

-

Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

-

Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les
categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
-

-

Tot-u artificial:
-

Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)

-

Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)

Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
-

Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa

-

Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa

-

Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa

-

Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
-

Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos

-

Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus

-

Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord
amb les instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha
de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.
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En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera
necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors següents:
-

T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima

-

T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior
a 30 cm.
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 de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat
prescrita a l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

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/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.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una
tongada:
-

Una longitud de 500 de calçada

-

Una superfície de 3.500 m2 de calçada

-

La fracció construïda diàriament

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal,
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.

-

Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.

-

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada
estesa, cada 10 m lineals com a màxim.

-

Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
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-

Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.

-

Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.

-

Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

-

Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la
humitat in-situ.

-

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de
peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.

-

Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT
330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les
exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan
s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en
el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb
resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material.
En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui
clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes
corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de
rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant hidrocarbonat,
granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una
pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
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-

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat,
granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius.

-

Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua
amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral,
que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats
interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4
a 5 cm de gruix..

-

Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols
mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros.
S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm.
Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.

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

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO

-

Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO

-

Comprovació de la superfície d'assentament

-

Extensió de la mescla

-

Compactació de la mescla

-

Execució de junts de construcció

-

Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Toleràncies d'execució:
-

Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques

-

Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:
-

Capes de gruix >= 6 cm: 98%

-

Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
En capes de rodadura:
-

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de
la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm

-

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la
capa)

Toleràncies d'execució:
-

Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

-

Nivell de les altres capes: ± 15 mm

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a
la densitat de referència.
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser
igual o superior al percentatge de forats de referència.
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la
posada en servei de la capa:
-

Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm

-

Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa):
-

Mescles tipus BBTM B i PA: 60%

-

Mescles tipus BBTM A: 65%

Toleràncies d'execució:
-

Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 98% de
la densitat de referència

-

Percentatge de forats:

-

-

Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%

-

Mescla tipus PA: ± 2%

Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu
defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques
particulars.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part
integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control
de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques
Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
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.
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden
restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor
nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi
encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la
central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de
la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent
s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on
s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a
la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb
addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del
betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament
el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de
treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
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La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que
inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a
l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit
serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de
pluja.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules
510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d'Obra.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb
2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de
prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball
i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la
mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser
compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment,
deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg
d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar
el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els
recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o
be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i
canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a
l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a
l'obra en cas de pluja.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules
542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha
de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els
excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
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L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb
2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de
trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests
junts han de coincidir amb un carener del paviment.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que
la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal,
que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de
prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major
temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima
prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el
pla aprovat.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment,
deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent
franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els
recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals
de les franges d'estesa contigües.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han
d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus
especificades a la DT per la llargària realment executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas
para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova,
per comprovar:
-

La fórmula de treball

-

Els equips proposats pel contractista

-

La forma específica d'actuació dels equips

-

La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ

En l'execució d'una capa:
-

Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient,
al descarregar en l'estenedora o equip de transferència

-

En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:

-

-

500 m de calçada

-

3.500 m2 de calçada

-

la fracció construïda diàriament

En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50
cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
-

500 m de calçada

-

3.500 m2 de calçada

-

la fracció construïda diàriament

-

Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

-

Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN
13108-20

-

En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el
valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior

-

Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació,
com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors.

-

Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a
compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes
anteriors.

-

Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de
les provetes

-

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

-

Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO

-

Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

-

Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors

-

El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors

-

Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb
la freqüència que determini la DO.

-

Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris

-

Nombre de passades de cada compactador

-

Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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-

Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa
següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de
comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de
l'obra

-

Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en
servei de la capa, en tota la llargària del lot

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA:
-

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot

-

Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

En capes de rodadura, cal comprovar a més:
-

Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en
5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
DISCONTÍNUA:
-

Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts
aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot

-

En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa

-

En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels
testimonis extrets

-

En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la
massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i
desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar
contrastada

-

En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN
12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20.

-

Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en
5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha
d'acceptar o rebutjar globalment.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
Les condicions d'acceptació són les següents:
Densitat:
-

La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la
mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:
-

Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del
Contractista;

-

Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Gruix:
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El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la
mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent
manera:
-

-

-

Per capes de base:
-

Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar
la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;

-

Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes
d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la
capa superior per compte del Contractista.

Per capes intermèdies:
-

Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de
rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o
sobrecàrregues en estructures

-

Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes
d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.

Per capes de rodadura:
-

Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu
compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures

Regularitat superficial:
-

-

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà
de la següent manera:
-

Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la
longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb
el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista;

-

Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la
longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec
del Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts
en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb
longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents,
segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat
542.11 del PG 3:
-

Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a

-

Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b

Macrotextura superficial:
-

El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor
previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor
en més del 25%.

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
-

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor
previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista

-

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor
previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%

Resistència al lliscament:
-

Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
-

Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor
previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.
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Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del
valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
Densitat en mescles discontinues BBTM A:
-

La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden presentar
resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.

-

Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
-

Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del
Contractista;

-

Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:
-

La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no
més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en
més de 3 punts percentuals.

-

Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
-

Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

-

Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
-

La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més de 2
mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.

-

Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
-

Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del
Contractista;

-

Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar
una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles drenants PA:
-

La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no
més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en
més de 3 punts percentuals.

-

Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:
-

Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;

-

Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Gruix:
-

El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 individus de la
mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat.

-

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent
manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i
reposar-la.

Regularitat superficial:
-

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar
el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec del Contractista.
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Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb
longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents,
segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat
.543.11 del PG 3:
-

Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a

-

Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b

Macrotextura superficial:
-

El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor
previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor
en més del 25%.

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
-

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor
previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants,
cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista

-

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor
previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%

Resistència al lliscament:
-

El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de la
llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats.

-

Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
-

Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor
previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles
drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista

-

Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del
valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

F9J - REGS SENSE GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
-

Reg d'imprimació (IMP)

-

Reg d'adherència (ADH)

-

Reg de penetració

-

Reg de cura (CUR)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
-

Preparació de la superfície existent

-

Aplicació del lligant bituminós

-

Eventual extensió d'un granulat de cobertura

En el reg d'adherència:
-

Preparació de la superfície existent

-

Aplicació del lligant bituminós

En el reg de cura:
-

Preparació de la superfície existent

-

Aplicació del lligant bituminós

-

Eventual extensió d'un granulat de cobertura
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Reg amb producte filmogen.
-

Preparació de la superfície existent

-

Aplicació del producte filmogen de cura

CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o per
tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra.
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a
calçades i vorals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el
reg.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de
cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les
característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura
prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el
indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el
nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la
temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil.
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):
-

Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant, i 4h
en cas d'estesa de l'àrid.
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Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de
circular a velocitat <= 40 km/h.
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg,
o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació
serà la mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del
trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla
d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les
següents condicions:
-

Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la

-

Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2

-

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40

-

% material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.

REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de
reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per
sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions
especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de
circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* 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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.

-

Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte de pas d'un camió
carregat.

-

Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.

-

Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.

-

Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m.

-

Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper
col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de
determinacions l'establirà la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la velocitat del
equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en més d'un
15%. I no mes d'un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L'equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del
15% transversalment i del 10% longitudinalment.
A Canyelles, febrer del 2018.
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

20/02/18

Pàg.:

141

P-1

F2194AC5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

3,29

€

P-2

F2214826

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,58

€

P-3

F226420F

m3

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

6,26

€

P-4

F2A16000

m3

Subministrament de terra tolerable d'aportació
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

4,02

€

P-5

F2R64267

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

5,72

€

P-6

F931R01J

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM
(DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

17,02

€

P-7

F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

54,95

€

P-8

F9J12E70

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

0,76

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

F2194AC5

F2214826

F226420F

F2A16000

m2

m3

m3

m3

B03D6000

m3

Data: 20/02/18

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
Altres conceptes
Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Altres conceptes
Subministrament de terra tolerable d'aportació
Terra tolerable
Altres conceptes

P-5

P-6

F2R64267

F931R01J

m3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

B0111000

m3

Aigua

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

F9H11251

B9H11251

P-8

F9J12E70
B0552460

t

t

m2
kg
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3,29

€

3,29000

€

22,58

€

22,58000

€

6,26

€

6,26000

€

4,02

€

3,79000
0,23000

€
€

5,72

€

5,72000

€

17,02

€

0,08350

€

9,31500
7,62150

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

54,95

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
Altres conceptes

47,82000
7,13000

€

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5
kg/m2

0,76

€

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
Altres conceptes

0,52500

Altres conceptes
P-7

Pàg.:

0,23500

€

€
€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/02/18
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 20/02/18
01
01

F2194AC5
Num.

m2

Text

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

T

[C]

[D]

Longitud

Amplada

[E]

[F]

PK060 - PK240

180,000

3,000

540,000 C#*D#*E#*F#

3

PK440 - PK500

60,000

3,500

210,000 C#*D#*E#*F#

4

PK820 - PK970

150,000

3,500

525,000 C#*D#*E#*F#

F2R64267
Num.

m3

Text

1.275,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Tipus

1

T

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Gruix

[F]

PK060 - PK240

180,000

3,000

0,100

54,000 C#*D#*E#*F#

3

PK440 - PK500

60,000

3,500

0,100

21,000 C#*D#*E#*F#

4

PK820 - PK970

150,000

3,500

0,100

52,500 C#*D#*E#*F#

F2214826
Num.

m3

Text

127,500

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
Tipus

1
2

T
PK140 - PK220

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Gruix

80,000

1,000

0,400

[F]

F226420F
Num.

m3

Text

2

32,000

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Tipus

1

T
PK060 - PK120

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Gruix

60,000

1,000

0,300

[F]

F2A16000
Num.

Text

1
2

m3

18,000

Subministrament de terra tolerable d'aportació
Tipus

T
PK060 - PK120

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
2
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Tipus

1

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Gruix

60,000

1,000

0,300
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
18,000
EUR

Projecte Executiu del camí de la Costa Bernada

AMIDAMENTS
6

F931R01J
Num.

m3

Text

Data: 20/02/18

T

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Gruix

[F]

PK060 - PK500

440,000

4,000

0,200

352,000 C#*D#*E#*F#

3

PK700 - PK970

270,000

4,000

0,200

216,000 C#*D#*E#*F#

F9J12E70
Num.

m2

Text

568,000

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Tipus

1

T

[C]

[D]

Longitud

Amplada

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2

PK060 - PK500

440,000

3,500

1.540,000 C#*D#*E#*F#

3

PK700 - PK970

270,000

3,500

945,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
7

F9H11251
Num.

Text

1

t

146

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM
Tipus

1

Pàg.:

2.485,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud

Amplada

Gruix

Densitat

TOTAL Fórmula

2

PK060 - PK500

440,000

3,500

0,050

2,390

184,030 C#*D#*E#*F#

3

PK700 - PK970

270,000

3,500

0,050

2,390

112,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

296,958

EUR

Projecte Executiu del camí de la Costa Bernada

PRESSUPOST

Data: 20/02/18

Obra

01

Pressupost PROJECTE EXECUTIU

Capítol

01

CAMÍ COSTA BERNADA

Pàg.:

147

1 F2194AC5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 1)

3,29

1.275,000

4.194,75

2 F2R64267

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 5)

5,72

127,500

729,30

3 F2214826

m3

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja
(25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador
i càrrega indirecta sobre camió (P - 2)

22,58

32,000

722,56

4 F226420F

m3

Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 3)

6,26

18,000

112,68

5 F2A16000

m3

Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 4)

4,02

18,000

72,36

6 F931R01J

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 6)

17,02

568,000

9.667,36

7 F9J12E70

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 8)

0,76

2.485,000

1.888,60

8 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 7)

54,95

296,958

16.317,84

TOTAL

Capítol

01.01

33.705,45

EUR

Projecte Executiu del camí de la Costa Bernada

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................................................

33.705,45

2 % Seguretat i Salut SOBRE 33.705,45.............................................................................

674,11

1 % Control de Qualitat SOBRE 33.705,45..........................................................................

337,05

Subtotal

34.716,61

13 % Despeses Generals SOBRE 34.716,61......................................................................

4.513,16

6 % Benefici Industrial SOBRE 34.716,61............................................................................

2.083,00

21 % IVA SOBRE 41.312,77.................................................................................................

8.675,68

€

49.988,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )
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