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1.

Memòria justificativa

El present projecte reduït té per objecte definir les actuacions tècniques necessàries per a la
realització d'obres de millora del camí d'ús públic d’Alfés a Sunyer, del PK 0+830 al PK 2+275,
tram pertanyent a la xarxa veïnal i rural titularitat local del T.M. d’Alfés.
La documentació compleix amb els requisits que sol∙licita l’“ORDRE GAH/105/2017, de 31 de
maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a inversions en
camins públics locals per al període 2018‐2020”.
La voluntat d'aquestes subvencions és incidir en la cohesió territorial, garantir l'accessibilitat
als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori. En aquest sentit, amb la
proposta que es presenta, es millora la connectivitat i la mobilitat entre els nuclis Alfés i
Sunyer. Al mateix temps que es facilita l’accés a vàries explotacions agràries i ramaderes
existents, i a habitatges del nucli d’Alfés, tal i com es mostra més endavant.
El camí d’Alfés a Sunyer, es troba entre dos termes municipals. Les obres objecte d’aquest
projecte reduït, comprenen des del PK 0+830 al PK 2+275 del camí d’Alfés a Sunyer, tram que
pertany en la seva totalitat al terme municipal d’Alfés.
Així, doncs, l’àmbit del present projecte reduït es troba en el terme municipal d’Alfés, situat en
la comarca del Segrià, província de Lleida.
1.1.

Promoció i redacció del projecte

El promotor del present “Projecte reduït. Millora del ferm del camí municipal d’Alfés.
Intervenció del PK 0+830 al PK 2+275, dins del T.M. d’Alfés” és l’Ajuntament d’Alfés, amb NIF.
P2501400B i domicili a la Plaça de la Bassa núm. 10 del municipi d’Alfés (C.P. 25161).
La redacció del present projecte reduït és a compte de la societat professional MAlab
Enginyeria S.L.P.U., que respon al NIF B‐25712225, i amb domicili social a Lleida, carrer Baixada
de la Trinitat, núm. 1, 4rt 3a, “Casa Florensa”, i inscrita al Col∙legi d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya.
Signa el present document l’enginyera agrònoma Lourdes Cirera Plancheria, col∙legiada núm.
1.276 pel Col∙legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
E‐mail: lourdescirera@agronoms.cat
lourdes@malab‐enginyeria.cat

1.2.

ORDRE GAH/105/2017, de 31 de maig

Segons l’ORDRE GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018‐2020; els
ens locals destinataris que poden sol∙licitar una subvenció de la línia per a inversions en camins
públics son:
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-

Els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya.
Els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
Els municipis capitals de comarca amb una població inferior a 20.000 habitants.
Els consells comarcals de muntanya i el Consell General d'Aran.

El municipi d’Alfés té una població censada de 326 habitants, segons dades de l’any 2016 de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) :

Per tant, estaria dins del supòsit de municipis amb una població inferior a 5.000 habitants

Segons la base reguladora 3.1. de l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, les actuacions que
poden ser objecte de les subvencions son:
a) Les actuacions d'inversió en camins d'accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis
bàsics.
b) Les actuacions d'inversió en camins per facilitar l'accés a explotacions agràries i ramaderes i
punts d'interès turístic o paisatgístic.
c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.
El projecte reduït que es presenta sobre el camí d’Alfés a Sunyer acompleix, com es demostra
més endavant, amb les tres tipologies d’actuacions subvencionables, doncs, és una actuació
d’inversió en el camí d’accés als nuclis urbans d’Alfés i Sunyer, a habitatges unifamiliars, i
facilita l’accés a explotacions agràries i ramaderes. Al mateix temps, és una actuació de
manteniment per a la conservació de la qualitat del camí d’Alfés a Sunyer, en el tram, es clar,
que es correspon al terme municipal d’Alfés.
El camí d’Alfés a Sunyer es troba inclòs al Pla d'emergència municipal d’Alfés.
El camí d’Alfés a Sunyer, com molt bé indica el seu nom, és un camí d’accés del municipi
d’Alfés al municipi de Sunyer. El camí uneix dos municipis, l’actuació afecta camins d’accés
principal als dos municipis i abasta la totalitat del camí dins del terme municipal d’Alfés fins al
límit amb el terme municipal que uneix (Sunyer).
1.3.

Situació geogràfica

El tram del camí objecte d’aquest projecte reduït es situa en el Terme Municipal d’Alfés, i es
correspon a la següent parcel∙la cadastral:
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Polígon
502

Parcel∙la
9015

Terme Municipal
Alfés (Lleida)

Referència cadastral
25014A502090150000MX

Terme Municipal
Alfés

Les coordenades UTM (Fus 31N / ETRS89) d’ubicació són:

E (X)
N (Y)
H

1.4.

Inici
301398.0 m
4599093.0 m
234,7 m

Final
300045.6 m
4599258.7 m

Antecedents i estat actual del camí d’Alfés a Sunyer

El camí d’Alfés a Sunyer, té una longitud de 2 quilòmetres i 275 metres. Els primers 830
metres es corresponen al terme municipal de Sunyer i la resta, del PK 0+830 al PK 2+275, al
terme municipal d’Alfés, tram objecte de l’actuació.
Actualment, el camí en la part que correspon a Alfés, es troba en molt mal estat, amb força
flonjalls. L’estat de la camí es mostra en les imatges que mostrem a continuació resultants de
la visita realitzada “in situ” en data 29 de juny de 2107.
Els primers 830 metres del camí d’Alfés a Sunyer es corresponen al terme municipal de Sunyer.
Aquest tram es troba en l’actualitat restaurat, tal i com es mostra en les imatges següents:

Camí d’Alfés a Sunyer PK 0+820 (tram final), pertanyent al T.M. de Sunyer. Cartell de les obres realitzades per
l’arranjament del camí.
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Camí d’Alfés a Sunyer PK 0+000, pertanyent al T.M. de Sunyer. Actualment restaurat.

Camí d’Alfés a Sunyer PK 0+500, pertanyent al T.M. de Sunyer. Actualment restaurat.
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Camí d’Alfés a Sunyer PK 0+820 (tram final), pertanyent al T.M. de Sunyer. Actualment restaurat.

A partir del PK 0+830 del camí d’Alfés a Sunyer, pertany al T.M. d’Alfés. En la imatge següent
observem el que es correspon a l’inici de les obres del tram objecte d’aquest projecte reduït:

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 0+830. Inici de les obres part T.M. d’Alfés. En la imatge s’observa el final de les obres
pertanyent a l’actuació de millora en el tram pertanyent al T.M. de Sunyer.
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 0+940. T.M. Alfés.

Camí d’Alfés a Sunyer. Zona PK 1+100 a 1+220. Flonjalls ‐ 1
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Camí d’Alfés a Sunyer. Zona PK 1+100 a 1+220. Flonjalls ‐ 2

Camí d’Alfés a Sunyer. Zona PK 1+100 a 1+220. Flonjalls ‐ 3
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Camí d’Alfés a Sunyer. Zona PK 1+100 a 1+220. Flonjalls ‐ 4

Flonjalls zona PK 1+100 a 1+220 ‐ 5
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 1+400 – direcció Alfés. T.M. Alfés

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 1+400 – direcció Sunyer. T.M. Alfés
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 1+600 – direcció Sunyer. T.M. Alfés.

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 1+600 – direcció Alfés. T.M. Alfés.
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 1+800. T.M. Alfés.

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+100 – direcció Alfés. T.M. Alfés.
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+100 – direcció Sunyer. T.M. Alfés.

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+240. T.M. Alfés.
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+275 – Final d’obra. T.M. Alfés.

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+275 ‐ Final d’obra. Direcció Alfés centre.
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Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+275 ‐ Final d’obra. Direcció carretera C‐12.

Camí d’Alfés a Sunyer. PK 2+275 ‐ Final d’obra.
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2.

Memòria descriptiva

2.1.

Objecte del projecte

El present projecte reduït té per objecte definir les actuacions tècniques necessàries per a la
realització d'obres de millora del camí d'ús públic local d’Alfés a Sunyer, del PK 0+830 al PK
2+275, tram pertanyent a la xarxa veïnal i rural titularitat local del T.M. d’Alfés.
2.2.

Característiques del camí existent

El camí presenta una longitud total de 1.445 m, i una amplada de ferm de 5 m. Aquestes mides
es conserven donat que es tracta de realitzar el manteniment del ferm existent.

2.3.

Descripció de les obres

Les obres consisteixen en (veure plànols, amidaments i pressupost):
o Esbrossada dels vorals de camí i neteja de les cunetes.
o Reg d’adherència amb emulsió termoadherent i dotació de 0,6 kg/m2.
o Paviment de 4 cm de MBC AC16 Surf S, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs betum.
o Senyalització horitzontal i seguretat vial. Pintat de faixa de 10 cm d’amplada sobre
paviment amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2.3.1. Enderrocs i serveis afectats
Com es tracta del manteniment i millora del camí d’ús públic local d’Alfés a Sunyer, el projecte
no contempla cap enderroc i/o demolició aliè a la pròpia traça de la infraestructura viària.
Tampoc es considera cap servei afectat.
2.3.2. Fases d’execució
Es realitzarà en una sola fase d’execució.
2.3.3. Drenatge longitudinal
En realitzarà la neteja de les cunetes.
Atenent les característiques del camí existent, i la topografia del terreny, no serà necessari
realitzar el manteniment de les obres de drenatge transversal.
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2.4.

Edificacions existents

En el camí públic local del nucli d’Alfés fins al nucli de Sunyer, hi trobem l’accés a vàries
explotacions agràries i ramaderes, l’accés a la travessia de la Vall, direcció l’Escola d’Alfés, així
com a camins d'accés a habitatges disseminats.

A

Final d’obra
Camí d’Alfés a Sunyer

B

Camí d’Alfés a Sunyer. Tram final d’obra. Explotacions agràries existents.

A

Accés a l’ ”edificació A” des del camí d’Alfés a Sunyer. Nau d’ús agrari, on s’omplen les cubes de les màquines
sulfatadores.
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B

Accés des del camí d’Alfés a Sunyer de l’ ”edificació B”. Nau destinada a ús agrícola.

Alfés
Camí d’Alfés a Sunyer

Sunyer

B

C

Vista dels accessos des del camí d’Alfés a Sunyer a les edificacions B i C.

C

Accés a unes granges
Camí d’Alfés a Sunyer

Accés des del camí d’Alfés a Sunyer de l’ ”edificació C”. Nau (granja) destinada a ús ramader.
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Camí d’Alfés a Sunyer

Font: ICGC. Accés des del camí d’Alfés a Sunyer a la travessia de la Vall, direcció l’Escola d’Alfés.

Camí d’Alfés a Sunyer

Travessia de la Vall

Accés des del camí d’Alfés a Sunyer a la travessia de la Vall, direcció l’Escola d’Alfés.
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Habitatge

Camí d’Alfés a Sunyer

Accés des del camí d’Alfés a Sunyer, a una edificació de caràcter agrícola amb habitatge disseminat associat.

Camí d’Alfés a Sunyer

Accés des del camí d’Alfés a Sunyer, a una edificació de caràcter agrícola amb habitatge disseminat associat.
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Camí d’Alfés a Sunyer

Font: ICGC. Accés des del camí d’Alfés a Sunyer a una explotacions ramaderes, composta per vàries edificacions.

Camí d’Alfés a Sunyer

Accés a explotacions
ramaderes

Accés des del camí d’Alfés a Sunyer a una explotacions ramaderes, al voltant del PK 0+950 del mateix.
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Finalment mostrem imatge del tram objecte d’aquet projecte on s’observa el seu àmbit
marcadament rural:

Alfés

Direcció
Sunyer

Final d’obra
Inici d’obra

2.5.

Normativa aplicable

La normativa aplicable al projecte es troba enunciada al Plec de Condicions Tècniques
particulars del projecte.
Amb caràcter general seran d’aplicació:
 Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les administracions Públiques ( LCAP).
 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria
civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
 Normes UNE.
 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG‐4‐1998.
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions
(BOE 228 de 23 setembre 1986).
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol
1974).
 Normes 8‐1‐IC, 8‐2‐IC i 8‐3‐IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per barreres de
seguretat.

2.6.

Termini d’execució de les obres

Es preveu un termini d’execució de DOS (2) mesos.
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2.7.

Seguretat i salut

Donat l’import i el termini de l’obra que desenvolupa el projecte, i segons la llei vigent, cal
desenvolupar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Donat que es tracta un projecte reduït, no
s’incorpora en aquest annex de seguretat i salut. S’incorporarà aquest estudi en el projecte
executiu, necessari per dur a bon fi l’execució de les obres de manteniment i millora del camí i
complir amb la llei. En l’estudi e seguretat i salut s’especifiquen i descriuen les mesures de
Seguretat i Salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i
particular.

2.8.

Pressupost general d’obra

S’ha realitzat l’amidament i el càlcul de pressupost de les obres que comporta el manteniment
i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a Sunyer. Intervenció del PK 0+830 al PK 2+275,
dins del terme municipal d’Alfés, objectiu principal d’aquest Projecte reduït.
Pressupost d'Execució Material, obtingut al multiplicar els amidaments pels preus de les
unitats d'obra que figuren en el Quadre de Preus número 1, resultant ser igual a TRENTA‐
QUATRE MIL SET‐CENTS UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS D’EURO (34.701,18 €).
Pressupost d'Execució per Contracta, calculat a l’addicionar al Pressupost d'Execució Material
els percentatge corresponent al 13% de despeses generals, el 6% del benefici industrial, i el 21
% d’IVA resultant ser igual a QUARANTA‐NOU MIL NOU‐CENTS SEIXANTA‐SIS EUROS AMB
VINT‐I‐DOS CÈNTIMS D’EURO (49.966,22 €).
El pressupost total de les actuacions amb IVA resulta ser de QUARANTA‐NOU MIL NOU‐CENTS
SEIXANTA‐SIS EUROS AMB VINT‐I‐DOS CÈNTIMS D’EURO (49.966,22 €).

2.1.

Justificació de preus

La justificació de preus del present projecte es basa en el banc de preus d’INFRAESTRUCTURES
2017 i base de dades de l’ITEC 2017 (BEDEC), realitzat amb els costos de mà d’obra,
maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per a
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic
coeficient. El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus.

2.9.

Control de qualitat

Donada la tipologia de les obres, es considera suficient com a control de qualitat, que el
contractista aporti els certificats de qualitat dels materials a instal∙lar i la documentació que a
criteri de la Direcció de les Obres sigui necessària per a un òptim control de qualitat de les
obres.
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2.10.

Documents que integren el projecte

El present Projecte consta dels següents documents:
Document núm. I ‐ Memòria i annexos a la memòria
o Memòria justificativa
o Memòria descriptiva
o Annexos a la memòria
o Annex 1.‐ Residus
o Annex 2.‐ Ambiental
Document núm. II ‐ Plànols
Document núm. III ‐ Plec de Condicions tècniques
Document núm. IV ‐ Pressupost

Alfés, 4 de juliol de 2017

Lourdes Cirera Plancheria
Enginyera Agrònoma col∙legiada núm. 1.276

43728267T LOURDES CIRERA
(R: B25712225)

Firmado digitalmente por 43728267T LOURDES CIRERA (R: B25712225)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:25011 /Hoja:L-24703 /Tomo:1241 /
Folio:206 /Fecha:17/08/2010 /Inscripción:1, serialNumber=IDCES-43728267T,
givenName=LOURDES, sn=CIRERA PLANCHERIA, cn=43728267T LOURDES CIRERA (R:
B25712225), 2.5.4.97=VATES-B25712225, o=MALAB ENGINYERIA SLP, c=ES
Fecha: 2017.07.06 13:42:32 +02'00'
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Annex 1. Residus
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Annex de residus
1.‐ Introducció
En el present annex es detallen les mesures a adoptar per a realitzar una correcta gestió
interna dels residus que són generats en el procés productiu d’execució del Projecte reduït.
Manteniment i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a Sunyer. Intervenció del PK 0+830
al PK 2+275, en el T.M. d’Alfés.
Amb anterioritat a la realització de les obres es procedirà a la realització d’un Pla de gestió i de
tractament de Residus per part del Contractista que inclogui la prevenció, seguiment i control
dels possibles riscos d’abocaments procedents de maquinària d’obra i vehicles de transport
amb l’objecte d’evitar danys per contaminació dels sòls i de les aigües durant la fase de
construcció. Aquest Pla ha de considerar en funció de la tipologia i permeabilitat del substrat,
les zones més idònies per a la ubicació de les instal∙lacions d’obra i els parcs de maquinària i
manteniment de vehicles i haurà de complir amb tots els requisits inclosos dins la legislació
vigent en la matèria tractada. El Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’Obra.
Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant
de la demolició de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d’acord amb el previst a la
legislació bàsica de residus, principalment la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus (que inclou
la regulació sobre sòls contaminats), i Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus de la Generalitat de Catalunya i especialment
segons el que estableix la legislació específica Real Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es
modifica el reglament per a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus
Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.

2. Previsió de generació de residus
d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001, en base a la qual
s’estableix el vigent Catàleg Europeu de Residus (CER), es classifiquen els residus en dos grans
grups : especials i no especials, en funció de la perillositat dels seus components.
A les fitxes que es mostren a continuació s’assigna un codi a cada residu d’acord amb la Decisió
de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001.
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Els residus seran retirats per gestors autoritzats per l’Agència Catalan de Residus, els quals
s’encarregaran d’assegurar la seva òptima gestió : valorització, reutilització, deposició
controlada, etc. Cal matisar com la primera opció a l’hora de gestionar un residu ha de ser
sempre la valorització d’acord amb la disponibilitat de les instal∙lacions.
Els gestors han d’estar inscrits en el registre general de gestors de residus de la Generalitat de
Catalunya, i a la retirada dels mateixos, en funció de la seva tipologia i quantitat, poden
generar els següents documents d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, de la Generalitat
de Catalunya : Fitxes d’acceptació / Fulls de seguiment / Fulls de seguiment itinerant / Fitxa de
destí / Justificant de recepció del residu
En qualsevol cas, la empresa que ha generat els residus serà sempre la responsable final de la
correcta gestió dels mateixos, la qual està regulada per la Llei 10/1998 de Residus.
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3. Recomanacions per al control del residus
Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment
contaminats del sòl i de les aigües superficials i subterrànies. Els més freqüents són: olis
lubricants (usats i no usats), combustibles, restes de formigó, aigües fecals i aigües amb una
alta càrrega en elements sòlids en suspensió o pH elevat. D'altra banda, operacions lligades al
moviment de terres a les proximitats de lleres juntament amb episodis plujosos, poden
ocasionar arrossegaments importants de materials sòlids vers la llera, disminuint la qualitat de
les aigües circulats.
Amb caràcter general s'impedirà la localització, ni que sigui temporalment, de qualsevol tipus
d'instal∙lació o servitud a les lleres i línies de drenatge natural del territori. S'evitarà l'ocupació
de qualsevol llera amb abocadors o amassos de material.
A continuació s'exposen un conjunt de recomanacions de disseny o d'execució per al control
de les operacions i/o tractament dels residus indicats.

3.1 Criteris a seguir per a la gestió dels residus generats en l’obra
Com a conseqüència de la utilització durant la construcció de productes que puguin generar
residus sòlids tòxics i perillosos recollit en l’Annex I del Real Decret 952/1997, el Contractista es
converteix en posseïdor de residus, estant obligat, sempre que no procedeixi a gestionar‐los
per sí mateix, a lliurar‐los a un gestor de residus autoritzat. En qualsevol cas, el Contractista
està obligat, mentre no els lliuri al gestor, a mantenir‐los en condicions adequades de
Seguretat i Salut, quedant prohibit l’abandonament, abocament, eliminació incontrolada de
residus i qualsevol mescla o dilució. La Llei 10/1998, de 21 d’abril, entén com a
emmagatzematge, el dipòsit temporal de residus amb caràcter previ a la seva valorització o
eliminació, per temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de residus perillosos.
Els residus han de segregar‐se a la pròpia obra mitjançant contenidors, acopis separatius o
altres medis, de forma que s’identifiqui clarament el tipus de residu. De forma genèrica,
s'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal dels residus
generats a l’obra per a la seva posterior transferència a gestor autoritzat, tractament o
transport a abocador autoritzat, en funció del tipus de residu. Per a aquests punts de recollida,
anomenats a partir d’ara “punts nets”, en general s’aconsella com a mínim la instal∙lació d’un
punt net al parcs de maquinària i instal∙lacions auxiliars.
Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal i
selectiu de residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles
vessaments de les substàncies allí emmagatzemades, és a dir proporcionar un magatzematge
segur, i possibilitar‐ne la recollida.
Per als residus sòlids, el sistema de punts nets consistirà en un sistema de contenidors, alguns
amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de residu i contigus a les àrees més
característiques del projecte. Cada punt net definirà una zona d’acció o influència on es
distribuiran, si s’escau, de forma uniforme i segons els requeriments de l’obra, un número
suficient de grups de dipòsits menors (“punts de recollida”).
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La recollida dels residus acumulats als punts de recollida i el seu trasllat als punts nets correrà
a càrrec de personal i medis específics per a aquesta tasca, i els contenidors podran ser de
tipus urbà, fàcilment descarregables i estaran estratègicament localitzats a les zones menys
vulnerables ambientalment i de fàcil accés al camió de recollida.
Els contenidors i el materials que els composen, seran seleccionats en funció de la classe,
tamany i pes del residu considerat, les condicions d’aïllament requerides i la mobilitat prevista
del mateix. Independentment del tipus de residu, els fons i els laterals dels contenidors seran
impermeables. El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual
dels contenidors segons el tipus de residu que emmagatzema. Per aquest motiu es col∙locaran
contenidors de diferents colors, de forma que colors iguals indiquin residus de la mateixa
classe. Una possible distribució de colors serà la següent :
Residu: Metall, plàstic i brick. Color: Blau. Tipus de contenidor: Estanc
Residu: Fusta. Color: Marró. Tipus de contenidor: Obert
Residu: Tòxics i residus perillosos. Color: Vermell. Dipòsits estancs
Residu: Pneumàtics. Color: Negre. Tipus de contenidor: Obert
Residu: Paper i cartró. Color: Verd. Tipus de contenidor: Estanc
Residu: Vidre. Color: Verd. Tipus de contenidor: Estanc
Residu: Inerts. Color: Blau. Tipus de contenidor: Estanc
Residu: Piles alcalines. Color: Vermell. Tipus de contenidor: Tancat
Residu: Residus urbans. Color: Verd. Tipus de contenidor: Estanc
En cas que no existeixin contenidors per a la recollida selectiva en la zona on es desenvolupa
l’obra, es permetrà que els dipositi tots en el contenidor general/banal de color verd fosc, a
excepció dels residus especials, que han de ser gestionats via deixalleria o bé mitjançant un
gestor de residus autoritzat.

3.1.1 Residus no perillosos (no especials)
El Contractista ha de firmar un contracte amb un gestor autoritzat de Residus No Perillosos,
lliurant‐li els residus per al seu correcte transport i valorització o eliminació. D’acord amb la
legislació i el tipus d’actuació a realitzar el Contractista haurà de complir amb els següents
requisits :
‐ Evitar barrejar els residus no perillosos amb residus classificats com a perillosos.
‐ Mantenir els residus no perillosos en condicions adequades de seguretat i salut, tenint en
compte el període màxim de magatzematge (Article número 3 de la Llei 10/98 i Article 43.2 de
la Llei 10/2000). S’emmagatzemaran els residus de manera que quedin protegits de les
adversitats meteorològiques.
Els residus de tipus vegetal, procedents de tala de matolls, d’arbres o restauració han de ser
retirats i gestionats adequadament donant compliment al que estableix l’article 11.2 de la Llei
10/1998 i, en el seu cas es dipositarà en abocadors degudament autoritzats per la Generalitat
de Catalunya.
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Si és possible s’instal∙laran zones o contenidors específics per a la recollida selectiva dels
següents residus per tal de valoritzar‐los : Paper, cartró / Fustes / Restes vegetals.
Els residus generats en la caseta d’obra es dipositaran en un únic contenidor (bidó), clarament
identificat, i el seu contingut es llençarà al contenidor general (verd fosc) més proper del
municipi on es desenvolupa l’obra.
Si durant el període de les obres es realitzés substitució de pneumàtics, la legislació específica
estableix la prohibició de l’eliminació de pneumàtics fóra d’ús per incineració sense
recuperació d’energia i el seu dipòsit en abocador en el cas de pneumàtics usats sencers, amb
exclusió dels pneumàtics utilitzats com a elements de protecció en abocador o els reduïts a
tires.

3.1.2 Residus inerts
Quan sigui necessari s’establirà i condicionarà un àrea específica per a la seva recollida. Els
residus inerts poden tenir dos destins possibles :
Eliminació en abocador autoritzat. Aquesta operació quedarà acreditada mitjançant una carta
d’acceptació dels residus per part de l’abocador i un albarà indicant la quantitat de residus que
es dipositen en ell.
Reutilització o valorització. Restauració, condicionament i reblert, o amb fins de construcció.
Qualsevol altre destí diferent dels anteriors serà considerat com a il∙legal. Els dipòsits o
emmagatzematges en finques limítrofs, camins, etc, només es podran considerar com a dipòsit
temporal dels residus, però per temps inferior a un any quan el seu destí sigui la eliminació, i
de dos anys quan el seu destí sigui la valorització. Es pararà compte en justificar el lliurament
d’aquests residus als llocs adequats mitjançant la presentació d’albarans o factures on
s’especifiquin les quantitats lliurades.
S’instal∙laran a l’obra contenidors per a la recollida selectiva dels residus inerts següents, a fi
efecte de valoritzar‐los :
Materials d’origen petri, com formigó en massa, armat, pedra natural, grava, sorra i
vidre.
Materials metàl∙lics com plom, coure, acer, fosa, alumini, etc..
Plàstics.
Pel que fa als abocaments puntuals de formigó o bé les restes de formigó generat a qualsevol
altre indret de l'obra es traslladaran a l’abocador adequat. Respecte a l'aigua procedent del
rentat de les formigoneres, i com a mesura preventiva, es recomana que es realitzi a la planta
subministradora d’origen, d’aquesta forma s’evitaran fluxos no desitjats cap a les aigües
superficials.
3.1.3 Residus perillosos i tòxics (especials)
Les diferents classes de residus tòxics que poden aparèixer a l’obra projectada són :
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Olis i greixos usats / Lubricants / Filtres d’oli / Combustibles degradats / Bateries / Recanvis i
envasos de plàstic contaminats / Líquids hidràulics / Aerosols / Dissolvents / Pintures /
Desengreixants / Refrigerants i anticongelants / Draps de neteja contaminats.
D’acord amb la normativa vigent en matèria de residus tòxics i perillosos, en general caldrà
adoptar les següents mesures :
‐ Tant els residus perillosos com els envasos i els materials (draps, roba, etc) contaminats amb
aquests productes han de ser lliurats per a ser gestionats per gestors autoritzats, segons
Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del registre general de gestors de residus de
Catalunya. Pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador de les runes i altres residus de la
Construcció a Catalunya, s’ha d’acreditar el document que garanteix el correcte destí dels
residus separats per tipus.
‐ Els residus tòxics i perillosos generats en l'obra en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en
cursos d'aigua i lleres, i la maquinària .S'haurà d'establir un sistema de recollida selectiva
d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa a
gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també autoritzat.
La recollida selectiva de la resta de residus permet aïllar‐los, reduir‐ne el volum a tractar i
facilitar‐ne el seu tractament posterior.
‐ Haurà d’existir, dins l’àrea d’instal∙lacions auxiliars, una zona de recollida i emmagatzematge
temporal d‘aquests residus especials. Cal agrupar els residus tòxics per classes degudament
envasats en diferents contenidors i etiquetats per a facilitar la seva gestió, sempre de forma
reglamentària (Article 21.1.b de la Llei 10/98 i Article 13 del RD 833/88).
Per tal de garantir una correcta manipulació i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos,
els contenidors es col∙locaran preferentment en terrenys amb unes mínimes característiques
mecàniques i d’impermeabilitat, degut en primer lloc a la seva perillositat i en segon lloc als
lixiviats que puguin produir i es senyalitzaran convenientment. La preparació del sòl consistirà
en la impermeabilització del terreny i, si s’escau, s’habilitarà el mateix per a suportar la pressió
mecànica dels contenidors. En aquest sentit se suggereix que el punt de recollida i
emmagatzematge d'aquests residus especials descansi superfície impermeable;
addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja, del sòl i de les inclemències
meteorològiques, a més de disposar d’una rasa perimetral per a la recollida d’aigües. Estaran
separats a més de focus de calor o flames. Es prendran les mesures que previnguin de
vessaments accidentals.
‐ D’acord amb la Llei 10/1998 de Residus, s’obliga als generadors de residus tòxics a separar‐los
adequadament i no barrejar‐los entre ells (Article 21.1.a de la Llei 10/98), evitant
particularment aquelles barreges que suposin un augment de la seva perillositat o dificultin la
seva gestió.
‐ Informar de forma immediata a l’autoritat competent en cas de desaparició, pèrdua o
escapament de residus perillosos. En el cas de que es produeixi un abocament accidental, es
retirarà el sòl contaminat en un contenidor específic per a poder ser recollit per un gestor
autoritzat de residus perillosos. El sòl sanejat es substituirà per material granular.
‐ Els residus especials que siguin tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6
mesos (hi cab la possibilitat de sol∙licitar una ampliació d’aquest termini). Per aquest motiu
Pàgina 35 de 57

Projecte reduït. Manteniment i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a Sunyer.
Intervenció del PK 0+830 al PK 2+275, en el TM d’Alfés
Lourdes Cirera Plancheria, Enginyera Agrònoma

aquest tipus de residus han d’anar etiquetats de forma que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta caldrà incloure a més:
El codi d’identificació del residu / Nom, adreça i telèfon del titular dels residus / Naturalesa
dels riscos que presenten els residus (mitjançant un pictograma), segons sigui un producte
nociu, tòxic, inflamable, etc. / Data d’envasat, un cop el contenidor és ple.
A partir de l’etiquetatge dels residus tòxics i perillosos, cal donar‐los d’alta en un registre amb
les següents dades : origen dels residus, quantitat, tipus de residu, codi d’identificació, data
d’inici i data final d’emmagatzematge, data de cessió dels residus (la de lliurament a un gestor)
i destí dels mateixos.
Per a cada punt net es preveu inicialment un servei de recollida setmanal per part d’un Gestor
autoritzat que comptarà amb l’aprovació de la Direcció d’Obra després de l’aportació dels
certificats pertinents que ho justifiquin, si bé la determinació del torn de recollida més
convenient dependrà de les condicions particulars de l’obra i del moment de l’operació. A la
finalització de la vida útil es procedirà a la restauració de les àrees utilitzades amb els mateixos
criteris de qualitat aplicats a la resta de les zones.
A més de tenir en compte els requisits generals per als residus tòxics i perillosos, existeixen
requisits específics per a alguns residus perillosos, identificant‐se els següents :
Olis usats.
A partir de l’Ordre de 6 de setembre de 1998, de la Generalitat de Catalunya sobre
prescripcions en el tractament i eliminació d’olis emprats, es prohibeix les actuacions
d’abandonament, abocament, dipòsit, combustió i tractaments que provoquin
contaminació atmosfèrica i mesclat, especialment amb substàncies contaminants i
residus tòxics i perillosos. Els residus seran tractats, reciclats o eliminats a la planta
corresponent.
Com a conseqüència del canvi d’olis i lubricants emprats als motors de combustió i als
sistemes de transmissió de la maquinària de construcció, el Contractista es converteix, a
efectes de la Ordre estatal de 28 de febrer de 1989 (modificada a altres efectes per la
Ordre 13/6/1990) del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, en productor de residus
tòxics i perillosos. En aquesta Ordre i en el Real Decret 679/2006, de 2 de juny, es
defineix oli usat com a tot oli industrial amb base mineral o sintètica lubricant que s’hagi
tornat inadequat per a l’ús assignat inicialment, i en particular, l’oli usat dels motors de
combustió i dels sistemes de transmissió, així com l’oli mineral lubricant, oli per a
turbines i sistemes hidràulics, així com les mescles i emulsions que els continguin. Les
obligacions que comporta la tinença d’oli usat s’inclouen als apartats Tercer, Quart i
Cinquè de l’esmentada Ordre, la qual estableix que “tota persona física o jurídica que
tingui oli usat està obligada a destinar el mateix a una gestió correcta, evitant traslladar
la contaminació als diversos medis receptors”.
Per tant queda prohibit :
Qualsevol abocament d’oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües
subterrànies, territorial i als sistemes de clavegueram o d’evacuació d’aigües
residuals.
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Qualsevol dipòsit o abocament d’oli usat amb efectes nocius sobre els sòls, així
com qualsevol abocament incontrolat de residus derivats del tractament d’oli
usat.
Qualsevol tractament d’oli usat que provoqui contaminació atmosfèrica superior
al nivell establert a la legislació corresponent.
A més, els apartats número 11 i 13 de la Ordre del MOPU i l’article Cinquè del Real
Decret 679/2006, descriuen les normes sobre el magatzematge d’olis usats i la seva
recollida, destacant el fet que no podran barrejar‐se els olis usats amb policlorobinèfils
ni amb altres residus tòxics i perillosos. Les obligacions que comporta la tinença d’oli
usat segons l’article Cinquè del RD 679/2006 per tal d’evitar qualsevol abocament d’oli
al medi són :
Emmagatzemar els residus usats en condicions adequades, evitant especialment
les mescles amb aigua o amb altres residus no oleaginosos; s’evitaran també les
mescles amb altres residus oleaginosos si això dificulta la seva correcta gestió.
D’aquesta forma serà més efectiu qualsevol tractament posterior de l’oli usat.
Disposar d’instal∙lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la seva
recollida i que siguin accessibles als vehicles encarregats a tal efecte.
Evitar que els dipòsits d’olis usats tinguin efectes nocius sobre el sòl.
Per tant, en relació amb la gestió d’olis usats i la seva recollida, el Contractista està
obligat a respectar les següents accions, tenint en compte sempre les prescripcions de
l’Ordre de 13 de juny de 1990 sobre transferència d’olis usats als centres de gestió:
Els canvis d’oli les reparacions i altres operacions de manteniment de la
maquinària i vehicles d’obra, s’efectuaran en centres de gestió autoritzats (tallers,
estacions d’engreixament, etc).
En cas d’efectuar‐se les accions anteriors a peu d’obra, es farà en la zona de
manteniment de maquinària sobre una plataforma impermeabilitzada
prèviament, lliurant els olis usats a la persona autoritzada per a la recollida (a
Catalunya la recollida i tractament d’olis usats és un servei públic prestat per
l’empresa CATOR) o bé es realitzarà el transport prèvia autorització per part de
l’autoritat competent fins al lloc de gestió autoritzat.
El magatzematge i abastament de gasoil a l’obra es realitzarà preferiblement fóra del
seu àmbit, però en cas de realitzar‐lo a l’obra es farà mitjançant els subministradors
oficials en la zona destinada al parc de maquinària, de forma que s’eviti així la
contaminació pels derrames produïts a les operacions de repostatge dels vehicles.
Piles i acumuladors. El Real Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la
gestió ambiental dels seus residus.

3.2 Protecció de les aigües com a resultat de la generació de residus
Tota activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del domini públic hidràulic i,
en particular, el vessament d’aigües i d’altres productes residuals susceptibles de contaminar
les aigües continentals requereix autorització administrativa. Donat que en el present projecte
no es preveu la excavació de túnels ni de desmunts sota el nivell freàtic, ni perforacions amb
Pàgina 37 de 57

Projecte reduït. Manteniment i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a Sunyer.
Intervenció del PK 0+830 al PK 2+275, en el TM d’Alfés
Lourdes Cirera Plancheria, Enginyera Agrònoma

hinca, els diferents tipus de vessament generats per l’activitat de construcció són :
Aigües de la neteja de cubes de formigó.
Aigües sanitàries provinents dels barracons d’obra.
Aigües provinents del rentat de la maquinària.
Aigües provinents del reg d’estructures de formigó.
Aigües del reg del terreny per a evitar la generació d’emissió de pols.
Com a norma general, associades a les instal∙lacions on es pugui produir qualsevol tipus
d'aigua residual, i amb l’objecte de minimitzar els possibles abocaments cal que les superfícies
destinades a instal∙lacions auxiliars, i les àrees on es realitzin operacions o activitats
potencialment contaminats: parc de maquinària, àrees de repostatge de combustible, planta
de matxuqueig, de formigó, magatzem de residus perillosos i especials, oficines a peu d'obra
etc., se seleccionarà la ubicació entre els sòls de menor valor en l’entorn de l’actuació.
El contractista correrà a càrrec de la instal∙lació del parc de maquinària, i instal∙lacions
annexes, proposant al Director d’Obra la seva possible ubicació per a la seva acceptació. En el
parc de maquinària la Direcció d’Obra podrà prendre les següents mesures preventives per a
evitar la contaminació del sòl i de les aigües tant superficials com subterrànies :
‐

Disposarà d'impermeabilització del sòl (capa argila, etc.) que eviti la percolació cap al
terreny en aquelles parts on es realitzin operacions o activitats potencialment
contaminants (com canvis d’oli o de filtres de la maquinària i vehicles d’obra,
respostatge, emmagatzematge de residus perillosos i tòxics, etc).
Així doncs, haurà d’existir una zona impermeabilitzada per al manteniment de la
maquinaria i dotada amb fossa per a la recollida de possibles abocaments. En
qualsevol dels casos, la neteja i rentat de la maquinària així com els canvis d’oli i
repostatge de combustible es realitzaran en aquesta zona. La zona impermeable tindrà
pendent cap a un dipòsit estanc, un separador d’hidrocarburs, on es dipositaran els
efluents i es podrà recollir l’oli i els greixos que seran dipositats en bidons per a la seva
posterior gestió.
Els olis i greixos extrets i també els olis i lubricants usats es gestionaran d'acord a la
seva consideració de residu especial i mitjançant gestor autoritzat per la Junta de
Residus.

‐

Per a la impermeabilització del terreny de les instal∙lacions auxiliars, en cas que aquest
sigui permeable primer es retirarà la terra vegetal que pugui existir i, si és possible,
s’acopiarà a la part més alta de la parcel∙la. A la zona del parc a la qual no s’executa la
zona impermeable, es disposarà d’una capa de sòl seleccionat (graves argiloses o
llimoses, GC o GM) de 30 cm de gruix.

‐

Les aigües residuals fecals generades en l'obra per la presència dels treballadors,
prèviament al seu abocament a llera o infiltració al subsòl, s'hauran de sotmetre a
depuració. Per aquest motiu, caldrà instal∙lar un sistema WC químic que contindrà un
dipòsit estanc que serà traslladat al gestor de residus més proper per al seu
tractament. El sistema de depuració que s'instal∙li haurà d'estar adequadament
dimensionat als equipaments sanitaris previstos i al personal usuari i s’instal∙larà en
una zona plana, poc permeable i allunyada dels cursos d’aigua per a minimitzar el risc
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de contaminació del medi. Els residus resultants del tractament de les aigües residuals
es gestionaran d’acord a la seva naturalesa mitjançant gestor autoritzat per la Junta de
Residus i el Contractista haurà de disposar de la preceptiva autorització administrativa
de l’autoritat competent (Agència Catalana de l’Aigua) per abocar, sigui en llera o per
infiltració en el terreny. En cap cas es faran abocaments diferents als de les aigües
sanitàries per les quals es concedeix l’autorització.

4.‐ Operacions de gestió de residus.
En les operacions finals de gestió de residus, s’ha de considerar sempre l’abocament en
dipòsits controlats com a última opció i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a adoptar mesures
com la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. Per a fer viable
aquestes mesures, és recomanable que la gestió mínima de separació selectiva estigui formada
per una destria inicial que faciliti la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i
dels residus Especials, els quals sempre han d’anar separats de la resta. Aquesta classificació
en origen a la mateixa obra dels residus augmenta la possibilitat de valoritzar‐los ja que un
contenidor amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de residus
homogenis que pot ser transportat cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat a la
mateixa obra en cas que compleixi amb les característiques físico‐químiques exigides.
Quan no és viable la classificació selectiva en origen, 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
pugui ser tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable,
cap a l’abocament a dipòsit controlat. En aquest sentit, el RD 105/2008, d’1 de febrer, indica
com s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma
individualitzada per a cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total d’obra
superi les següents quantitats :
Formigó : 2 tones.
Maons, teules, ceràmics : 2 tones.
Metall : 4 tones.
Fusta : 0,5 tones.
Plàstic : 0,2 tona.
Paper i cartró : 0,1 tona.
A l’hora de programar les operacions de gestió de residus, tant internes a l’obra com externes
a ella caldrà tenir en compte una sèrie de premisses :
a) El tipus de separació selectiva dels residus a l’obra i el nombre de contenidors en funció de
factors com poden ser les possibilitats de reutilització, les tipologies de residu, ubicació de
l’obra, la possibilitat de tenir una planta matxucadora a l’obra, etc i dels condicionants
anteriors del RD 105/2008. La separació selectiva es preveu en el parc de maquinària.
b) La quantitat de material reutilitzat i reciclat in situ a l’obra procedent del reciclatge in situ
dels residus petris generats en el mateix emplaçament i la quantitat de material petri que
s’evita portar a abocador.
c) Les dades sobre el destí dels residus, corresponents a dades dels gestors de les instal∙lacions
de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats (distància i proximitat).
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Annex 2. Ambiental
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Annex ambiental
1.‐ Efectes ambientals
1.1. Atmosfera
La modificació de la qualitat atmosfèrica té lloc en dues etapes clarament diferenciades, la fase
de construcció i la fase d’explotació.
 Fase de construcció
L’impacte més rellevant sobre la qualitat de l’aire durant la fase d’obres és l’increment de
partícules en suspensió derivat dels moviments de terres (extracció, excavació, moviments de
preparació, transport, etc.). En menor mesura, també s’ha de considerar l’afecció derivada de
les tasques de tala i desbrossada. Aquests impactes només tindran lloc durant les hores de
feina i la seva incidència serà local.
 Fase d’explotació
En la fase d’explotació, els impactes sobre la qualitat atmosfèrica són conseqüència de l’ús
directe de la infraestructura. El factor de pertorbació més important és l’emissió de gasos
contaminants dels vehicles que hi circulen.
A priori els mapes de vulnerabilitat del territori per al CO, SO2 i les PST (partícules en suspensió
total), mostren una vulnerabilitat nul∙la, per tant la zona presenta un qualitat atmosfèrica
bona.
A més, atenent les característiques del camí, i l’objectiu de la mateixa, obtenim que el trànsit
de vehicles serà molt reduït, no afectant‐se a la fase atmosfèrica.

1.2. Soroll
Els impactes acústics es produiran tant en la fase de construcció com en la d’explotació del
camí.
 Fase de construcció
Durant la fase de construcció del camí es produirà un increment en els nivells sonors actuals,
tant puntuals com continus degut bàsicament a l’execució dels treballs d’obra i al moviment de
la maquinària dins la zona. Aquest impacte es donarà durant les hores de treball i la seva
incidència serà local.
Aquesta afecció no es considera molt important, atenent que la traça del camí discorre per
terrenys de caràcter rústic, i no es troba situada en cap zona protegida ambientalment. Els
sorolls puntuals més elevats serien els resultants de la utilització de la excavadora giratòria. No
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obstant, l’impacte es veu minimitzat per la distància respecte als cascs urbans. A més, la zona
no es troba protegida ambientalment.
 Fase d’explotació
En la fase d’explotació l’increment dels nivells sonors, seran originats pel propi trànsit que
circuli pel camí.
Atenent les característiques del camí, i l’objectiu del mateix, obtenim que el trànsit de vehicles
serà molt reduït, no originant‐se un canvi perceptible en els nivells sonors actualment
existents.

1.3. Hidrologia
 Aigües superficials
En fase de construcció es pot produir un augment de les partícules en suspensió durant la
construcció dels terraplens a l’entorn de les vies de drenatge natural.
 Aigües subterrànies
L’afecció sobre les aigües subterrànies és mínima, ja que no es projecta cap tipus de
fonamentació profunda relacionada amb obres de fàbrica.
L’única possible afecció indirecta és la relativa a canvis en la qualitat de l’aigua causada per la
infiltració de contaminants. Aquest impacte es preveu només com a possible. En aquest cas,
les possibles fonts de contaminació serien les mateixes que les comentades per a les aigües
superficials.

1.4. Sòl
Els principals impactes són:
 Pèrdua temporal de sòl
Aquesta pèrdua temporal va associada als diferents requeriments de l’obra. En aquest cas hi
hauria la instal∙lació provisional del parc de maquinària i els abassegaments temporals de terra
vegetal i d’altres terres que pugui generar l’obra. Només afecta a la fase de construcció, ja que
un cop acabada l’obra no s’utilitzen més.
 Contaminació del sòl
Un impacte sobre el sòl és la modificació de les seves característiques químiques. Aquest
impacte deriva de possibles abocaments incontrolats i/o accidentals d’olis, hidrocarburs, o
d’altres substàncies tòxiques (el qual també es troba relacionat amb les impactes sobre les
aigües subterrànies).
Pàgina 42 de 57

Projecte reduït. Manteniment i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a Sunyer.
Intervenció del PK 0+830 al PK 2+275, en el TM d’Alfés
Lourdes Cirera Plancheria, Enginyera Agrònoma

En la fase de construcció, els possibles vessaments provenen majoritàriament de la maquinària
o de la zona d’instal∙lacions, sobretot amb pèrdues d’oli de la pròpia maquinària per un
indegut manteniment o per manca de revisions tècniques, o bé fruit de canvis d’oli incorrectes
o d’aprovisionament de gas‐oil, poc acurat. Aquest impacte es propi de la fase de construcció.
La neteja de les canaletes de formigó d’una manera indiscriminada, també pot contaminar el
sòl en la fase de construcció.
En fase d’explotació, la contaminació pot ser deguda al continuat pas de vehicles amb el risc
que comporten les diferents pèrdues de combustible, olis i partícules sòlides.
 Compactació del sòl
Aquesta compactació es produeix com a conseqüència de les ocupacions temporals en la fase
de construcció degut a la circulació de maquinària per la zona, també degut a la incorrecta
circulació de camions i d’altre maquinària per vies i llocs no previstos.
Aquesta compactació comporta un segellament de la superfície que dificulta la infiltració de
l’aigua, augmentant l’escorrentia. Aquest fet fa que el sòl es desestructuri per manca d’aigua i
que a la vegada augmenti la pèrdua de sòl.

1.5. Fauna
Els principals impactes associats a la fauna, es trobaran relacionats amb les espècies
associades a l’entorn agrari.
Els treballs de la fase de construcció comportaran molèsties (sorolls, increment de la
freqüentació humana en la perifèria,…) a la fauna que es trobin en una franja d’unes desenes
de metres a banda i banda del camí. Aquesta afecció serà major si els treballs es realitzen
durant períodes en què molts animals estan criant, en particular entre els mesos d’abril i agost,
i mínim a les èpoques hivernals.
A mitjà i llarg termini, el risc d’atropellament d’espècies de fauna que utilitzin el camí és
mínim, ja que com s’ha comentat anteriorment el número de vehicles que hi circularan serà
molt reduït, i també ho serà la velocitat.

1.6. Paisatge
El principal impacte el paisatge, és l’impacte visual i d’integració paisatgística que ve donat per
la presència del propi camí, els moviments de terres i aquelles altres accions que produeixen
un canvi en la vegetació i morfologia de l’emplaçament (com poden ser la destrucció de la
vegetació per moviments de maquinària, acumulació de materials, etc.).
La traça del camí és existent, pel que és hi continuarà essent visible bàsicament per a
observadors en trànsit (usuaris del camí) o temporals (persones que treballin als camps i
prats). En conjunt, per tant, es considera que els impactes de l’obra sobre el paisatge no seran
significatius.
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1.7. Vegetació
Com en qualsevol obra, es produiran dos impactes negatius sobre la vegetació que són
habituals i inevitables durant la fase de construcció:
-

Destrucció de plantes individuals i de comunitats vegetals.
Danys temporals a la vegetació circumdant per deposició de pols sobre les fulles.

Com a resultat de la construcció del camí, el principal impacte vindrà donat pel desbrossament
d’espècies herbàcies i arbustives, i arbres que es trobin en la futura traça. No obstant, es tracta
d’un terreny predominantment agrícola, el que implica que l’impacte sobre espècies forestals
serà mínim.

1.8. Incendis
En la fase de construcció i activitats de desbrossada, els equips implicats hauran prestar
especial atenció.
En general, es preveu un baix increment del risc d’incendi en fase d’explotació.

1.9. Patrimoni cultural
Respecte al patrimoni cultural, el traçat del camí no afecta cap element arqueològic, ni bé
arquitectònic a protegir.

1.10.

Usos del sòl

 Reducció i fragmentació dels usos del sòl
L’ús majoritari del corredor d’estudi és agrari, per tant aquest és l’ús que es veurà més afectat
pel present projecte.
 Ocupació temporal del terreny
Durant la construcció del camí es produirà un impacte temporal en els terrenys propers.
Aquesta ocupació temporal ve determinada per la necessitat de l’emplaçament de la caseta
d’obra, parc de maquinària, zona d’abassegament de materials, etc.

1.11.

Afeccions sòcio‐econòmiques

El principal impacte serà la creació i manteniment de nous llocs de treball durant la fase de
construcció, per tal de fer front a la necessitat de mà d’obra, així com repercussions positives
sobre el sector serveis.
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No hi haurà nova fragmentació del terreny (que pugui crear noves parcel∙les molt petites o de
formes estranyes que dificultin, o fins i tot en alguns casos facin inviable o no rentable, el
treball agrícola d’aquestes finques).

2.‐ Mesures correctores i preventives
A continuació es descriuran el conjunt de mesures preventives i correctores que caldrà portar
a terme durant els treballs de construcció i posterior posada en servei del camí.
2.1. Mesures per a la protecció de la qualitat atmosfèrica
Per tal de minimitzar els impactes potencials durant l’execució de les obres del projecte, caldrà
adoptar les següents mesures correctores:
 Mantenir permanentment humits els camins de pas i d’accessos utilitzats.
Aquesta mesura pretén minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat
pel moviment de terres, el transport de materials, etc.
L’execució es realitzarà mitjançant regs periòdics d’aquestes zones. Es tindrà especial cura en
controlar i minimitzar la generació de pols en les zones adjacents a habitatges i altres
edificacions.
Abans d’iniciar les obres és necessari preveure, establir i adequar els punts de
subministrament de l’aigua de reg. En cas que els punts de reg es realitzin a partir de
captacions en lleres públiques, s’haurà de sol∙licitar la corresponent Concessió d’Aigües amb
caràcter temporal davant l’Agència Catalana de l’Aigua.
La freqüència de reg es determinarà en cada cas concret d'acord amb les circumstàncies
meteorològiques de cada zona i època de l'any, i de les característiques del terreny. Per a tal fi
cal que el contractista tingui en disponibilitat permanent una cisterna que pugui ser utilitzada
immediatament per al reg de les superfícies, així com disposar a la cabina de tota la
documentació que permeti acreditar la legalitat de l’origen de l’aigua (resolució de concessió
d’aigües de caràcter temporal, rebut de pagament a l’Ajuntament en cas de subministrament a
partir de xarxa, etc.).
Es proposa la següent freqüència mínima de regs:
‐ Estiu: dues vegades cada dia
‐ Primavera i tardor: una vegada cada dia
‐ Hivern: una vegada cada dos dies, segons la humitat ambiental
 Mantenir la maquinària en bones condicions.
Per minimitzar la contaminació generada per l’emissió de gasos per la maquinària d’obra
caldrà assegurar que la maquinària ha passat les revisions tècniques corresponents i que
presenten el marcatge europeu, tal com marca la legislació vigent.
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 Utilitzar com a camins d’obra el traçat de la propi camí i els camins existents.
 Els camions emprats per al transport de terres hauran disposar de lones que tapin les
caixes.
 Situar les zones d’aplec, zones auxiliar d’obra, parc de maquinaria, etc., lluny de les zones
amb major presència humana, especialment aquelles àrees amb més densitat.

2.2. Mesures per a la protecció de la contaminació acústica
Per tal de minimitzar els impactes potencials durant l’execució de les obres del projecte, entre
d’altres caldrà adoptar les següents mesures correctores:
 Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll de la maquinària
utilitzada en l’obra (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.)
 Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i preferiblement
adaptar‐la a la franja horària normal laboral (de 8 a 20 h).
 L’establiment dels treballs dins d’aquesta franja horària serà imprescindible per la
realització d’excavació en roca, i també per tots aquells altres treballs que se situïn a una
proximitat inferior a 500 m de qualsevol nucli, zona habitada, o explotació ramadera (doncs
poden afectar al benestar animal).
 Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees de
serveis auxiliars en zones allunyades respecte les explotacions ramaderes, edificacions
habitades, nuclis de població més properes a la zona.
 Revisar i mantenir la maquinària en bon estat.
La maquinària que s’utilitzi en l’obra haurà de comptar amb el certificat CE corresponent, i
els vehicles hauran de tenir l’ ITV actualitzada, per tal de minimitzar l’emissió de partícules
en suspensió i altres contaminants químics (òxids de nitrogen, diòxid de sofre, entre
d’altres).
En aquest sentit, es mantindran en perfecte estat els motors de combustió i els tubs
d’escapament de la maquinària i vehicles de transport.
 Vetllar pel compliment dels següents paràmetres de potència màxima admissible per
màquines d’ús a l’aire lliure, establerts a la Directiva 2005/88/CE.
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Els valors anteriors, de nivell de potència màxima admissible per a màquines d’ús a l’aire lliure,
són els mateixos que els establerts a l’Annex XI: Màquines subjectes a límits de potencia
acústica, a les que es refereix l’article 11 del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre.
Durant l’obra s’analitzaran les possibles afeccions per soroll a causa de les activitats d’obra,
d’acord amb els annexos 3 i 10 de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. Concretament, l’annex 3 fa referència a la immissió sonora aplicable a
l’ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, i
es poden prendre com a valor de referència a l’àmbit d’actuació.
Al tractar‐se d’una actuació en sòl eminentment agrícola (Sòl No Urbanitzable), es considera
una zona de sensibilitat acústica alta. Segons l’annex 3 mencionat, per a aquesta sensibilitat i,
concretament als habitatges situats al medi rural, els valors límit d’immissió en dB(A) són els
següents:
Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h)
Lp (23h – 7h)
52
52
42
65
65
55
70
70
60
Ld, Le i Lp = índex d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament
La vigilància ambiental d’obra determinarà i controlarà les mesures a realitzar per tal de
determinar les possibles afeccions per soroll.
 No es considera necessari establir cap mesura correctora particular durant la fase
d’explotació. Com en el cas de l’emissió de contaminats per part dels vehicles, la baixa
intensitat de trànsit esperada i la mínima velocitat a la que circularan els vehicles, no fan
previsible un increment important de les emissions sonores.

2.3. Mesures per a la protecció del medi hidrològic
Les mesures preventives i correctores que cal aplicar són les següents:
 No ubicar l’àrea d’instal∙lacions (mòdul per treballadors, parc de maquinària, zona
d’emmagatzematge de materials, etc), ni abassegar terres, a la zona de policia de lleres
(100 m comptats des del seu marge). Finalitzades les obres, es procedirà al
desmantellament d’aquestes instal∙lacions, restituint‐se el medi al seu estat original.
 Respecte als parcs de maquinària, aquests hauran d’estar degudament impermeabilitzats.
La plataforma impermeable disposarà d’un sistema de drenatge amb pendent suficient per
a transportar per gravetat els líquids fins a un dipòsit. En cas de fuga, els elements
contaminants s’emmagatzemarien en el dipòsit, essent aquest, posteriorment transportat
per un gestor de residus autoritzat.
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 Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats a tal efecte, i allunyats de cursos
fluvials, fora de la seva Zona de Policia.
 En el parc de maquinària s’ubicarà una zona específica per a la neteja de les canaletes de
formigó, enviant l’aigua resultant de la neteja cap a una bassa per al seu posterior
tractament, i així evitar que es realitzin les tasques de neteja en els vessants o al costat de
la llera. Les aigües i els sediments seran gestionats per un gestor degudament autoritzat.
 Realitzar una correcta gestió dels residus generats a l’obra.
 En cas de generació d’aigües residuals (amb abocament directe/indirecte) com a
conseqüència de la presència dels treballadors (sanitàries), així com les que es poguessin
generar com a conseqüència d’algun procés industrial relacionat amb l’obra, hauran de
disposar, prèviament a l’inici de l’activitat la corresponent Autorització d’Abocament,
segons l’establert als articles 245 i següents del RD 606/2003, de 23 de maig, que modifica
el RDPH.
 En cas que per proximitat a una xarxa de clavegueram municipal, es realitzés connexió a la
mateixa, s’haurà de disposar de Permís de Connexió, d’acord amb el Decret 130 de 13 de
maig pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament
 En cas que les aigües residuals generades, s’emmagatzemin en un dipòsit estanc (sense cap
tipus d’abocament al Domini Públic Hidràulic, ni connexió a xarxa municipal) s’haurà de
disposar d’un contracte amb un gestor de residus autoritzat amb l’objecte que les retiri
periòdicament.
 En cas de ser necessari realitzar algun tipus d’aprofitament d’aigua (captació superficial de
llera / pou) necessari per a l’execució de les obres, s’haurà de tramitar el corresponent
expedient de derivació d’aigües amb caràcter temporal, d’acord amb l’establert al RD
849/1986 d’11 d’abril (RDPH) i el RDL 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Aigües.
 El material de terraplenat de la traça del camí, estarà constituït exclusivament per terres i
pedres, quedant exempt de qualsevol residu procedent de les obres (ferros, fustes, plàstics,
formigons, etc.) i d’altres elements que puguin suposar un degradació de la qualitat de les
aigües subterrànies per fenòmens de lixiviació.
 Constitució dels terraplenats per terres i pedres, complint amb tot l’establert a l’article 97.a
i 97.b del RD 1/2001, de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.
 En cas de necessitat d’ubicar abocadors de terres i/o zones de préstec, aquests s’hauran
d’ubicar allunyats dels cursos fluvials i fora de les seves Zones Inundables.
 A l’empara de les obres, no es podrà realitzar cap extracció d’àrids en Zona de Domini
Públic Hidràulic, o terrenys adjacents al mateix (Zona de Policia de lleres) per tal d’utilitzar‐
los com a material granular de la plataforma, sense disposar prèviament de la corresponent
Autorització emesa per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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 Es complirà amb l’establert als “Criteris de Planificació i gestió de l’Espai Fluvial”, elaborats
per l’Agència Catalana de l’Aigua.
 La Direcció d’Obra, haurà de portar un llibre de registre dels materials emprats durant
l’execució de les obres que puguin suposar un risc de contaminació a les aigües superficials
i/o subterrànies.
Per a cada material s’emplenarà un fitxa en la que hi figuri els següents punts: tipus de
compost, grau de susceptibilitat de contaminació de l’aigua envers el material en qüestió,
volum emmagatzemat en l’obra, lloc en el que s’emmagatzema, sistema
d’emmagatzematge emprat en l’obra per a evitar una fuga, pla d’actuació en cas de
vessament, i telèfons de contacte de l’Àrea de Medi Natural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Agència Catalana de l’Aigua, i Agència de
Residus de Catalunya, en cas de vessament accidental.
 Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny.
Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase
d’obres col∙locant tubs de drenatge provisionals si és necessari. Les infraestructures de
canalització d’aigües del projecte hauran de facilitar la conducció de les aigües als
desguassos naturals del terreny.
 Exercir un control exhaustiu dels treballs de manteniment de la maquinària, per tal d’evitar
l’abocament d’olis i hidrocarburs en qualsevol punt.
 Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges.
 Com a mesura preventiva, s’haurà de contemplar l’existència a l’obra de materials
absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i accidents.
Aquests materials s’utilitzaran tant en cas d’abocaments al sòl com d’abocaments a llera
pública.
 Construir una bassa de contenció d’efluents en els llocs on es prevegi que es poden produir
vessaments d’olis, greixos de les màquines, rentatge de formigoneres i altres processos en
que es produeixin residus que puguin contaminar les aigües.
 Tractar, sempre que sigui viable, els nous talussos per evitar l’erosió de la capa superficial
del sòl per accions climàtiques, cosa que incrementaria l’aportació de sòlids en suspensió, i
causaria un augment de la terbolesa de l’aigua un cop aquesta s’incorporés a un curs fluvial.

2.4. Mesures per a la protecció del sòl
El principal impacte és la destrucció de la capa edàfica en el terreny on hi ha ubicat el camí, així
com la compactació en aquelles superfícies que s’utilitzin de forma temporal, establint‐se les
següents mesures correctores:
 Restaurar totes les zones ocupades temporalment, de tal manera que una vegada acabats
els treballs sigui possible el mateix ús del sòl que en l’estat preoperacional.
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 Fer servir la pròpia traça durant l’obra i eliminar l’obertura de camins d'accés a l'obra,
utilitzant els ja existents.

2.5. Mesures per a la protecció de la fauna
Per tal de minimitzar els impactes del projecte, caldrà adoptar les següents mesures
correctores:
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària.
 Els vehicles circularan únicament pel camí existent.
 Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d’obres.
 Eliminar totalment les restes d’obres i residus generades en els treballs de construcció.
 Per tal de minimitzar els danys a la fauna es recomana que els treballs que comportin
moviments de terres i/o sorolls forts no es realitzin entre l’1 d’abril i el 30 de juliol.
 Donades les característiques de la via, no es considera necessària cap mesura especial
d’habilitació de passos específics per a fauna.

2.6. Mesures de restauració paisatgística
 Restaurar les zones ocupades temporalment per l’obra per tal de minimitzar l’impacte
visual que aquesta generats.

2.7. Mesures per a la protecció i restauració de la vegetació
 No s’obriran noves pistes.
 Cal evitar els abocaments de formigó fora dels punts en els quals aquest sigui estrictament
necessari per a l’obra, ja que els dipòsits de formigó a terra poden dificultar molt la
regeneració de la vegetació de ribera i els abocaments a l’aigua poden danyar la vegetació
submergida.
 Els treballs que es realitzin en sòl mullat i que comportin moviments importants de
sediments haurien de ser de curta durada, per tal de minimitzar l’afecció a la vegetació.
Amb aquest objectiu, és preferible que aquests tipus de treballs no es concentrin tots en el
temps, sinó que es realitzin de forma fragmentada per evitar situacions d’anòxia
generalitzada o augments de sòlids o argiles en suspensió.
 Regar periòdicament la franja d’obres per tal de compactar els materials extrets, amb la
finalitat de minimitzar l’aixecament de pols i la seva deposició sobre la vegetació
circumdant. La periodicitat d’aquests regs variarà en funció de les condicions
meteorològiques i del desenvolupament de la vegetació propera, essent mínima en
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èpoques amb temperatures baixes i/o precipitacions altes i, per contra, màxima en
èpoques de temperatures moderades i precipitacions baixes. La seva aplicació concreta es
deixa a criteri de la direcció ambiental de l’obra.
 Les zones d’ocupació temporal (zones auxiliars d’obra) no es deixaran establir en zones de
vegetació natural.

2.8. Mesures correctores de prevenció d’incendis
 Normes d’aplicació durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, segons
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals:
-

Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys esmentats a l’article 1 d’aquest
Decret, en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, s’observaran les
mesures preventives següents:

a) Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un
radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de
distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència,
mesurats a 1,20 metres del terra.
b) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d’alçada.
c) La crema començarà i acabarà amb llum de dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins
a la seva total extinció.
-

Resta prohibit:

a) Llençar objectes encesos.
b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa de l'inici d’un foc.
-

Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures
complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que
s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

 Normes d’aplicació durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, segons
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals:
-

En els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500
metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre,
resta prohibit:
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a) Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
Especialment no es podrà: Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa de l'inici d’un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.
 En tots les actuacions realitzades amb màquines, siguin automotrius i no, que utilitzin
materials inflamables i o que siguin generadores de risc d’incendi o d’explosió hi serà
present, a menys de 5 metres, un extintor (tipus ABC) de 6 kg.
 Senyalització vertical del risc d’incendi forestal sempre que es cregui convenient, amb la
col∙locació de cartells informatius i es disposarà de sistemes de comunicació per poder
avisar als bombers en cas d’emergència.
 Es tindrà en compte el que estableix el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la
NBE‐CPI/91 pel que fa a l’emmagatzematge de productes, combustibles o materials
inflamables.
 A més, de donar compliment a la normativa establerta en el Decret 64/1995, de 7 de març,
pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals hi ha el Decret 130/1998,
de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees
d’influència de la carretera.
 En el cas que entrin en vigor les mesures complementàries per risc d’incendi forestal que
disposa l’article 18 del Decret 64/1995, es podrà establir in situ pels agents rurals o altres
agents de l’autoritat mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.
 En fase d’obra, disposar permanentment a l’obra, d’una cuba d’aigua de 5 m3 de capacitat
mínim, per intervenció immediata, així com els equips complerts de protecció personal
contra el foc.
 Instal∙lar tancaments adequats en aquells punts confrontants amb camins per a facilitar
l’accés dels vehicles de bombers.

2.8.1.

Mesures preventives durant l’explotació

 S’han d’adoptar mesures de manteniment, mitjançant segues amb braç, del marge de
seguretat i de protecció. Aquestes es portaran a terme, a finals de primavera, previ als
períodes de màxim risc.
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 A fi i efecte d’aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals es defineix com a
zona de seguretat aquella franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de
restes vegetals secs. Quant a la vegetació arbòria no pot suposar la continuïtat entre les
capçades de cada costat de la via així com tampoc de la massa forestal contigua.
El manteniment de la zona de seguretat d’1 m a partir de l’extrem exterior de la calçada,
comportarà la realització dels següents treballs:
-

Segar la vegetació herbàcia

-

Tallar la vegetació arbustiva

-

Aclarir els arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades, fins arribar al
75%

Les restes procedents d’aquests treballs juntament amb les restes vegetals mortes no
podran deixar‐se a la zona de seguretat excepte quan es trituri restant trossos de dimensió
inferior a 5 cm.
 En el cas de les zones de protecció, s’entén per aquesta la formada per una massa arbòria
i/o arbustiva esclarissada que eviti la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats
arbustiu i arbori.
 El manteniment de la zona de protecció de 2 m a partir de la línia externa de la zona de
seguretat, comportarà la realització dels següents treballs:
-

Tallar la vegetació arbustiva per evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls així
com per evitar la continuïtat vertical entre l’estrat arbustiu i l’arbori

-

Aclarir els arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades

-

Podar els matolls i arbres perquè no hi hagi contacte entre els dos estrats de vegetació

 S’haurà de fer una bona gestió dels residus produïts en la desbrossada. En cap cas es
podran deixar al mateix lloc on s’han tallat. Es buscarà un gestor autoritzat per a la
valorització d’aquest tipus de residu. Aquestes restes poden tenir diverses aplicacions, com
per exemple fer‐ne biogàs, biocombustibles, fertilitzants (compost), mulch.
 Pel que fa referència a les mesures concretes de prevenció d’incendis a les àrees
d’influència de carreteres, camins, i pistes, el Decret 130/1998 marca dos tipus d’actuacions
a fer: disminució de la càrrega de combustible i accions sobre la vegetació més piròfila. La
normativa també diferencia els treballs a realitzar segons la importància de la via de
comunicació i l’àrea que travessa.
Aquest Decret defineix els següents conceptes:
Per a mantenir la seguretat en zones forestals, situades a prop de l’àmbit de treball
s’establiran les següents mesures:
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-

El contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra qualsevol
deteriorament i dany durant el període de realització dels treballs, i haurà de protegir
contra incendis tots els materials inflamables.

-

Es prohibeix qualsevol forma de foc ja sigui per a la neteja, esbrossada o tala de
l’arbrat, així com llençar objectes encesos.

-

Les restes vegetals generades per les tasques desbrossada, s’hauran de retirar del
terreny, emmagatzemar‐les en les àrees fixades per la Direcció d’Obra, la qual ha de
ser zona de menor risc d’incendis. Per a l’emmagatzematge de terra vegetal i restes
vegetals en piles es preveuen regs periòdics per evitar el risc de la seva inflamació.

-

Les escombraries, deixalles, materials orgànics i restes de les obres s’emmagatzemaran
en zones de menor risc d’incendi, fins a la seva reutilització a l’obra o la seva retirada
definitiva a centres autoritzats de gestió de residus.

-

Els treballs que generin restes vegetals s’han de realitzar fora del període comprés
entre el 15 de juny i el 16 de setembre.

-

Els abocadors, zones d’abassegaments, dipòsits de terres, instal∙lacions d’obres
(casetes d’obres, etc.), parc de maquinària, etc., han de tenir una zona de seguretat de
10 metres a comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de
protecció de 25 metres.

-

Quan finalitzin les obres, es netejaran les àrees afectades per les instal∙lacions d’obres,
el parc de maquinària, els abocadors, els abassegaments, els accessos oberts, etc.. i es
retiraran les restes als abocadors adequats. Així mateix s’inclouran aquí els accessos
temporals a l’obra.

-

Tenir en compte les mesures adients contemplades a la normativa vigent sobre la
prevenció del risc de combustibilitat a la franja compresa a cent metres per banda de
la carretera.

-

En cas de necessitat de cremes controlades dins del període comprès entre el 14 de
març i el 16 d’octubre, serà necessària l’autorització expressa i excepcional del
Director General del Medi Natural i Ajuntaments, segons el que estipula Ordre
MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es desenvolupen les mesures preventives
establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals així com l’article 16 del Decret 64/1995 i l’article 4 del
Decret 130/1998.

-

Les espècies seleccionades per a la revegetació hauran d’ajustar‐se als criteris definits
per l’article 12. Per tant, es seleccionen espècies de baixa inflamabilitat que dificultin
l’inici i la propagació dels focs.

-

Es manté una franja mínima de seguretat d’1 m a partir de l’exterior de la calçada. Per
zona de seguretat s’entén aquella franja de terreny lliure de vegetació baixa, arbustos i
arbres, i de qualsevol mena de materials, ja siguin vegetals o no, que pugui propagar el
foc.
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-

Els treballs a realitzar en aquesta zona són: segar la vegetació herbàcia; estassar la
vegetació arbustiva i aclarir els arbres per tal d’evitar la continuïtat horitzontal entre
les seves capçades, fins a arribar al 75%.

-

La zona de protecció del camí serà com a mínim de 2 metres a comptar des de la línia
externa de la zona de seguretat definida. Per zona de protecció s’entén aquella franja
de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal
aclarida (densitat d’arbres adults inferior a 150 peus/ha), les branques baixes
esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5m), i neta de vegetació seca i
morta durant l’època de màxim risc d’incendi, així com de qualsevol mena de residu
vegetal o d’altres tipus que pugui afavorir la propagació del foc. De la mateixa manera
que en el cas de la zona de seguretat, aquesta podrà ser excepcionalment ampliada.
Els treballs a realitzar en aquesta zona són: segar la vegetació herbàcia; estassar la
vegetació arbustiva per tal d’evitar la continuïtat horitzontal i vertical entre l’estrat
arbustiu i l’arbori i aclarir els arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre les
capçades. En queden exceptuades les formacions lineals d’arbrat separades dels nuclis
boscosos.

-

A més de les mesures correctores establertes en el Decret, es proposa, en fase d’obra,
disposar permanentment a l’obra, d’una cuba d’aigua de 5 m3 de capacitat mínim, per
intervenció immediata, així com els equips complerts de protecció personal contra el
foc.

 D’altra banda l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures
de prevenció d’incendis forestals especifica que entre el 16 d’octubre al 14 de març no es
poden realitzar focs en els terrenys forestals ni en la franja de 500 metres que els envolta
sense la corresponent comunicació a l’autoritat.

2.9. Usos del sòl
 Restaurar les superfícies d’ocupació temporal (zona d’abassegament de materials, caseta
d’obres, etc.) immediatament després que deixin de ser funcionals per l’obra.
 Ubicar les instal∙lacions de l’obra (parc de maquinària, caseta d’obres, etc.) fora dels espais
de major importància per a la vegetació.
 Minimitzar la superfície destinada a infraestructures d’obra (maquinària, etc.). Sempre que
sigui possible aquestes infraestructures se situaran en llocs actualment sense vegetació
(marges de pistes, terrenys que ja han estat objecte de moviments de terres per altres
obres).

2.10.

Mesures sòcio‐econòmiques

 Minimitzar les molèsties a la població realitzant les següents mesures:
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-

Assegurar el restabliment de tots els serveis afectats.

-

Realitzar els regs necessaris per tal de disminuir la concentració de pols.

-

Respectar les hores de descans de la població.

-

Un cop realitzades les obres, les terres vegetals sobreres s’utilitzaran per a la reposició
de les superfícies ocupades temporalment durant l’execució de l’obra.

2.11.

Pla de gestió de residus

En el present projecte s’inclou un Annex de residus.
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Document núm. III.
Plec de prescripcions tècniques

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
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, i amb viscositat elevada 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 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
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- 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 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons 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
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
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- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
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¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.
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
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humides.
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.
- Durs, segons UNE-EN 13924.
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa 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: P.mín/P.màx.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre
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 i el quart, precedits d'un
guió (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per
una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- R.mín: Punt de reblaniment mínim.
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam.vaso abert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦
¦
¦
¦
¦
59/69 ¦
54/64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦
35-50 ¦
50-70 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 60-76¦
59-69 ¦
54-64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦
<=0,5 ¦
<=0,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=55 ¦
>=50
¦
>=50
¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=10 ¦
<=10
¦
<=10
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ TBR ¦
<=-8
¦
<=-12 ¦
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¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt inflam.vaso obert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=245¦
>=235 ¦
>=235 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
TBR: S'informarà del valor.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat
amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per
l'ús d'un o més polímers orgànics.
Es consideraran 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.
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 l'UNE-EN 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 a utilitzar en obres de carreteres, 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
- PMB 75/130-60
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:
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 ¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦
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 ¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ %
¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta¦Difer. ¦13399 ¦ ºC
¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(*)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC
¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦d'inflamació
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦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
¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
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¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Dismin.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦
<=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦ <=5 ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR: S'informarà del valor.
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de
fabricació:
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
- T < 180ºC 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 obtenirne 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 cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i 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 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent 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 transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament 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 cisternes calorífugues i amb 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 transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el
temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i
emmagatzematge.
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 susceptibles de sedimentació, 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 FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
BETUM ASFÀLTIC:
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para
pavimentación.
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para
pavimentación.
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los
betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes
betunes modificados con polímeros.

bituminosos.

Estructura

de

especificaciones

de

los

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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 de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- 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 de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924.
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
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- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN
13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons
UNE-EN 1426).
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment,
segons UNE-EN 1427).
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNEEN 14023:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNEEN 13924-2).
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al
envelliment, segons UNE-EN 12607-1):
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426.
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.
- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o
modificats amb polímers.
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb
polímers.
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.
- Temps màxim d'emmagatzematge.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport
i emmagatzematge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant
l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
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OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Control a l'entrada del mesclador:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú)
o sobre el fabricat en obra:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control a l'entrada del mesclador:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- Quantitat de 30 t.
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i
curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció:
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control a l'entrada del mesclador:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control de recepció en betums fabricats en obra:
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran
de la canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.
Control a l'entrada del mesclador:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Pàgina: 9

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.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11751.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total.
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2
mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):
El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
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MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN
13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):
En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant:
El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
- Additius:
El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria
del material.
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- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o
base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNEEN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles
per a ús en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de
la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar
durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció
enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA -

MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M200,BBA11100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial
horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
- Materials base:
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
- Termoplàstics
- Plàstics en fred
- Materials de post-barrejat:
- Microesferes de vidre
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada
a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula
cohesionada es forma mitjançant refredament.
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La
pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades
segons la norma corresponent:
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons
la norma corresponent:
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: classe LF7
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: >= 4
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància: classe UV1
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- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre
paviments de formigó)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:
- Termoplàstics: classe >= SP3
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de
luminància.
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de
llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a
les marques vials.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423:
expressat com passa/no passa.
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
- Grans i partícules estranyes: <= 3%
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).
- Classe 0: valor no requerit
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic,
segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de
presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren
en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que 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
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para
la identificación.
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el
compliment de les prestacions exigides:
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part,
incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat
i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents
procediments:
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material
base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada
material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat
per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula
700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNEEN 12802.
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OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:
- Granulometria
- Índex de refracció
- Percentatge de microesferes defectuoses
- Tractament superficial
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNEEN 12802.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma
UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E22113C2.
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 buidat de soterrani
- Excavació per a rebaix
- Excavació per dames
- 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
Excavació per dames:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l'amplària de les dames
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencarse, 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
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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.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
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°
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita
de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària
igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions
geomètriques dels elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
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- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:
- El talús ha de ser fixat per la DF.

<= 6%

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 PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
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 d'esllavissada.
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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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9H11751.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de 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.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules 542.14.a o
542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
adicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
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En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
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l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.
____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9J - REGS SENSE GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9J13J20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus
formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
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- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del
reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les
indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
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S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF .
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:
- Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor
<= 25 % de 6 MPa.
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de
4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de
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la mescla bituminosa superior.
____________________________________________________________________________

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBA1E511.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del trànsit.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat
CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
- Permanents (P)
- Temporals (T)
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D)
- En funció de la forma d'aplicació:
- Marques vials 'in situ'
- Marques vials prefabricades
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
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- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3,0 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2
MARQUES VIALS EN CARRETERES:
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres
amb trànsit convencional.
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en
sec i amb humitat.
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió
en sec, amb humitat i pluja.
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions).
Seran permanents i de tipus II (RR).
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques
vials per a millorar el seu contrast.
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a
senyalització d'accés a un llit de frenada.
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la
norma UNE-EN 13197, complirà:
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula
700.10 del PG 3 vigent.
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell
respectivament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
No podrà aplicar-se la marca vial:
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
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senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que
especifica la norma UNE 135277-1.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del
corresponent a la marca vial existent.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
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* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
- Revisió de la data de fabricació dels materials.
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la
marca vial aplicada.
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de
la maquinària.
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents
supòsits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG
3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:
- Mètode d'assaig puntual:
- Es realitzarà amb equips portàtils.
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- Mètode d'assaig continu:
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent,
per als colors blanc, negre i vermell respectivament.
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El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

____________________________________________________________________________
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PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

G22DU100
Num.
1

m2

PRESSUPOST ALFES-SUNYER
OPERACIONS PREVIES

Esbrossada vorals camí i neteja de cunetes

Text

Tipus

Total amidament

[C]

[D]

[E]

[F]

3.500,000

1

01
02

G9J1U325
Num.
1

m2

3.500,000

PRESSUPOST ALFES-SUNYER
AFERMAT

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent i dotació 0,6 Kg/m2

Text

Tipus

Superficie total

[C]

[D]

1.445,000

5,000

[E]

[F]

G9H1U612
Num.
1

t

7.225,000

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs betum

Text

Tipus

Superficie total en reperfilat

2

[C]

[D]

[E]

[F]

1.445,000
1.445,000

5,000
5,000

0,020
0,025

2,300
2,300

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
03

GBA1U010
Num.
1

m

PRESSUPOST ALFES-SUNYER
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Tipus

En vorals

01
04

XPA000SS
Num.
1

Text

pa

332,350 C#*D#*E#*F#
415,438 C#*D#*E#*F#
747,788

[C]

[D]

1.440,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2.880,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

7.225,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

3.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

2.880,000

PRESSUPOST ALFES-SUNYER
PARTIDES ALÇADES

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000
EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

G22DU100

m2

Esbrossada vorals camí i neteja de cunetes
(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-2

G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs
betum
(QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-3

G9J1U325

m2

P-4

GBA1U010

m

Lleida, juliol de 2017

Pàg.:

1

0,20

€

41,17

€

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent i dotació 0,6 Kg/m2
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

0,27

€

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

0,30

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

G22DU100

m2

Esbrossada vorals camí i neteja de cunetes
Altres conceptes

P-2

P-3

G9H1U612

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs
betum

1

0,20
0,20000

€
€

41,17

€

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

18,96000

€

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica
Altres conceptes

15,33000

€

G9J1U325
B055U320

P-4

t

Pàg.:

GBA1U010

m2
kg

m

6,88000

€

0,27

€

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER
Altres conceptes

0,21000
0,06000

€
€

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,30

€

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent i dotació 0,6 Kg/m2

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre
Altres conceptes

Lleida, juliol de 2017

0,24210

€

0,04224
0,01566

€
€
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost ALFES-SUNYER

Capítol

01

OPERACIONS PREVIES

1 G22DU100
TOTAL

m2

Capítol

Esbrossada vorals camí i neteja de cunetes (P - 1)

0,20

3.500,000

01.01

1

700,00
700,00

Obra

01

Pressupost ALFES-SUNYER

Capítol

02

AFERMAT

1 G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent i dotació 0,6 Kg/m2 (P 3)

0,27

7.225,000

1.950,75

2 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, inclòs betum (P - 2)

41,17

747,788

30.786,43

TOTAL

Capítol

01.02

32.737,18

Obra

01

Pressupost ALFES-SUNYER

Capítol

03

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

1 GBA1U010

TOTAL

m

Capítol

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 4)

01

Pressupost ALFES-SUNYER

04

PARTIDES ALÇADES

Capítol

pa

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
01.04

864,00

864,00

Capítol

TOTAL

2.880,000

01.03

Obra

1 XPA000SS

0,30

400,00

1,000

400,00

400,00

EUR

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
OPERACIONS PREVIES
700,00
Capítol

01.02

AFERMAT

Capítol

01.03

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Capítol

01.04

PARTIDES ALÇADES

Obra

01

Pressupost ALFES-SUNYER

32.737,18
864,00
400,00
34.701,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.701,18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ALFES-SUNYER
34.701,18
34.701,18

euros

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

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

34.701,18

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 34.701,18............................................................................

4.511,15

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 34.701,18...............................................................................

2.082,07

Subtotal

41.294,40

21 % IVA SOBRE 41.294,40...............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

8.671,82

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS )

Lleida, juliol de 2017

49.966,22

Projecte reduït. Manteniment i millora del ferm del camí públic local d’Alfés a Sunyer.
Intervenció del PK 0+830 al PK 2+275, en el TM d’Alfés
Lourdes Cirera Plancheria, Enginyera Agrònoma

Document núm. IV. Pressupost
‐Justificació de preus‐

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0112000

h

Cap de colla

23,37000

€

A0121000

h

Oficial 1a

22,06000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,42000

€

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

65,10000

€

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

57,18000

€

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

69,39000

€

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

38,86000

€

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

73,45000

€

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

7,40000

€

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

30,11000

€

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

56,82000

€

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

40,46000

€

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

64,64000

€

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

68,39000

€

C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

36,11000

€

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

2,67000

€

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

395,00000

€

B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,35000

€

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

2,69000

€

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,88000

€

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

15,33000

€

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

G22DU100

m2

Esbrossada vorals camí i neteja de cunetes

Rend.: 1.161,977
Unitats
Preu

0,20
Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

3,000 /R x

19,42000 =

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

22,06000 =

0,05695

A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

23,37000 =

0,01006

Subtotal:

0,05014

0,11715

0,11715

Maquinària
C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

3,000 /R x

2,67000 =

0,00689

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x

65,10000 =

0,01121

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

1,000 /R x

38,86000 =

0,03344

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x

57,18000 =

0,00984

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,200 /R x

69,39000 =

0,01194

Subtotal:

0,07332

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07332
0,19047
0,00952

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, inclòs betum

0,19999

Rend.: 127,821
Unitats

41,17
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

19,42000 =

0,60772

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

22,06000 =

0,34517

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,37000 =

0,18283

Subtotal:

1,13572

1,13572

Maquinària
C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

1,000 /R x

68,39000 =

0,53505

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

1,000 /R x

64,64000 =

0,50571

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

1,000 /R x

56,82000 =

0,44453

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

73,45000 =

2,29853

Subtotal:

3,78382

3,78382

Materials
B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

0,048

x

395,00000 =

18,96000

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000

x

15,33000 =

15,33000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,29000

5,00 %

34,29000
39,20954
1,96048
41,17002

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-3

G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent i
dotació 0,6 Kg/m2

Rend.: 2.376,818
Unitats

0,27
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,42000 =

0,00817

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

22,06000 =

0,00928

Subtotal:

0,01745

0,01745

Maquinària
C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

1,000 /R x

40,46000 =

0,01702

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

1,000 /R x

30,11000 =

0,01267

Subtotal:

0,02969

0,02969

Materials
B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600

x

0,35000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,21000
0,21000

0,21000
0,25714
0,01286

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

GBA1U010

m

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

0,27000

Rend.: 125.083,160

Unitats

0,30

Preu

Parcial

19,42000 =

0,00031

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

22,06000 =

0,00053

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,37000 =

0,00019

Subtotal:

0,00103

0,00103

Maquinària
C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

1,000 /R x

36,11000 =

0,00029

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,40000 =

0,00006

Subtotal:

0,00035

0,00035

Materials
B8ZBUU01 kg

Microesferes de vidre

0,048

x

0,88000 =

0,04224

B8ZBU100

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090

x

2,69000 =

0,24210

kg

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,28434

5,00 %

0,28434
0,28572
0,01429
0,30001

PROJECTE REDUÏT.
MANTENIMENT I MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ PÚBLIC LOCAL D´ALFÉS A SUNYER.
INTERVENCIÓ DEL PK 0+830 AL PK 2+275, DINS EL TM D´ALFÉS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES ALÇADES

XPA000SS

pa

€
Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
Rend.: 1,000
400,00
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
_____________________________________________________________________________________________________________

