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A Montcada i Reixac, novembre de 2021

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1.

AGENTS
L’Ajuntament de Montcada i Reixac és el promotor de la Memòria valorada
per les obres d’asfaltat de carrers 2021 (fase 2): Avda. Terra Nostra i Carrer
Antoni Pujades (sota la via) de Montcada i Reixac.
La redacció d’aquest projecte la realitza l’equip de tècnics del Servei de
Projectes, Obres i Pla de Barris de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de la
que n’és l’Arquitecte Cap el Sr. Oriol Parés i Camps. La resta de membres
de l’equip són: la Sra. Elisenda Buixeda i Pérez (arquitecta), el Sr. Jordi
Juan i Ustrell (arquitecte), Sr. Xavier Munuera i Fernández (arquitecte tècnic
redactor), Sra. Júlia Vinent i Ramírez del Arellano (enginyera tècnica
agrònoma, Cap d'Unitat Tècnica de Parcs i Jardins), Sr. Toni Torner i
Corbacho (enginyer tècnic industrial, Cap d'Unitat Tècnica d'Instal·lacions)

1.2.

INFORMACIÓ PRÈVIA
L’objectiu d’aquesta memòria valorada és el de definir les actuacions que cal
realitzar, per poder reparar el ferm dels trams dels carrers: Avda. Terra
Nostra, entre l’antiga N-150 i el Carrer Antoni Pujades i el Carrer Antoni
Pujades, en el pas per sota de la via de tren.
L’àmbit d’actuació té una superfície total de 5.651,62 m² aproximadament,
dels quals 5.335,27 m² corresponen a l’Avinguda Terra Nostra i 316,35 m²
corresponen al carrer Antoni Pujades. Són trams de vials als quals s’actua
buscant un objectiu diferent en cada cas.
A l'annex de la memòria s'adjunten fotografies dels trams de carrers.

1.3.

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ
La Memòria valorada per les obres d’asfaltat de carrers 2021 (fase 2): Avda.
Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via) de Montcada i Reixac, es
redacta per donar resposta a la necessitat de conservació d'aquests vials.
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L’objectiu d’aquesta actuació, a banda de reparar els ferms, es millorar la
mobilitat del barri canviant la direcció d’alguns carrers.
Actualment, l’Avinguda Terra Nostra te doble sentit de circulació. Per tal de
millorar i pacificar el barri es planteja un canvi de circulació, deixant nomes
la circulació de baixada (des de l’antiga N-150 cap al centre del municipi).
Es planteja un carril de 3,2 m d’amplada compartit amb bicis. A continuació
es mantindrà una línea d’aparcaments, que canviarà de costat de carrer per
tal d’obligar als vehicles a reduir la velocitat i, finalment, es dona la resta de
calçada als vianants.
Per tal de poder fer aquest canvi caldrà que la circulació d’autobusos en
direcció a l’antiga N-150, es faci pel carrer Antoni Pujades. Això vol dir que
caldrà donar al gàlib, per sota de la via, 30 cm addicionals d’alçada.
Procedirem al fresat de l’asfalt i a executar l’excavació de la caixa de
paviment per tal de deixar l’acabat 30cm per sona de la cota actual. També
s’enderrocarà la canal de recollida d’aigua. A continuació es realitzarà la
base amb tot u amb compactació del 98% i finalment es realitzaran les dues
capes d’asfalt de 10 + 5.
Es planteja refer la senyalització horitzontal segons las necessitats de la
nova circulació amb el vist-i-plau de la policia municipal, el tècnic de
mobilitat i la Direcció Facultativa. Els passos de vianants s’executaran amb
pasta de dos components en fred de llarga durada, antilliscant i reflectant i la
resta de marques vials amb pintura de dos components, reflectant i
antilliscant. La senyalització vertical també es modificarà en els creuaments
segons plànols de la memòria valorada.
Tota la runa generada durant l’obra es carregarà sobre camió o contenidor i
es traslladarà a una planta de reciclatge o a un abocador autoritzat.
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2. COMPLIMENT REGLAMENTS I DISPOSIONS

1.4.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1.4.1. INTRODUCCIÓ
En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de
Control de Qualitat on s’estableix un pla de control de qualitat per a
l’execució de les obres. En aquest annex s’assenyalen les unitats
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaig a realitzar.
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:
- Control previ: control del material i control geomètric.
- Control d’execució.
- Control de l’obra acabada o de confirmació.
Aquest pla és independent del Pla d’autocontrol que fixi el Contractista.
El Contractista en la seva oferta haurà de presentar un avanç del pla
d’autocontrol que aplicarà a l’obra, que en cas de ser l’adjudicatari, haurà
de perfeccionar abans de l’inici de les obres.
L’import estimat del Pla de Control de Qualitat és el 2% del PEM de
l’obra tal com s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives.
Aquest import queda inclòs dins dels preus de les partides d’obra.
1.4.2.

CONTROL DEL MATERIAL
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de
qualitat que cal garantir en cadascun dels materials utilitzats en l’obra.
No s’han previst assaigs de recepció sobre els productes que poden
disposar de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). En cas
d’utilitzar materials que incompleixen aquest supòsit, el contractista
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats
en aquest pla.
A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris
s’ha suposat un únic proveïdor per cada material. En cas de variar
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aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada
proveïdor a càrrec del Contractista.
Com a regla general no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta
mentre no es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat
dels materials components, i els resultats hagin estat expressament
acceptats per la Direcció d’execució de l’obra.
Si per raons d’urgència, cal usar en obra un material que no ha estat
degudament rebut, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de
la Direcció d’execució de l’obra i un seguiment estricte, per part del
contractista, del destí final d’aquest material a l’obra (traçabilitat).
1.4.3.

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
Les obres descrites a la memòria valorada consisteixen en l’asfaltat de
carrers 2021 (fase 2): Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la
via) de Montcada i Reixac. Les unitats constructives que composen
l’obra són:
- Demolicions i reposicions.
- La subbase granular.
- Pavimentació.

1.5.

FUNCIONALITAT: ACCESSIBILITAT
La Memòria valorada per les obres d’asfaltat de carrers 2021 (fase 2): Avda.
Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via) de Montcada i Reixac,
compleix les especificacions que exigeix la Llei 13/2014, del 30 d’octubre
d’accessibilitat. El projecte dóna compliment al Capítol I. Accessibilitat en el
territori, del Títol III De l’accessibilitat.
La Memòria valorada per les obres d’asfaltat de carrers 2021 (fase 2): Avda.
Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via) de Montcada i Reixac, els
requisits mínims que exigeix el Decret 135/95 – Codi d’Accessibilitat de
Catalunya. Segons el capítol 2 (disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanístiques BAU) el disseny i traçat dels recorreguts d’ús públic o
comunitari destinats al trànsit de vianants es realitzen mitjançant itineraris de
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vianants que resulten adaptats en les condicions que a continuació es
detallen:
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES EN
VIA PÚBLICA
Les bastides, rases o qualsevol tipus d’obra a la via pública compliran les
condicions següents:
- Estaran senyalitzades i protegides mitjançant barrats
estables i continuats que restin il·luminats tota la nit.
- Es col·locaran els elements de protecció i senyalització
de forma que les persones amb disminució visual puguin
detectar a temps l’existència de l’obstacle.
- No s’utilitzaran cordes, cables o similars.
- Hi haurà un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per
advertir la presència d’obstacles o desnivells.
La memòria valorada dóna compliment al Reial Decret 505/2007, pel qual
s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions, Capítol 2 de Condicions bàsiques d’accessibilitat i
no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
OBRES I INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA. Garanteixen unes
condicions suficients d’accessibilitat i de seguretat per las vianants. La
delimitació de les obres es realitza amb elements estables, rígids i que es
puguin detectar amb facilitat. Els itineraris de vianants de les zones d’obres
seran continus i segurs, sense ressalts al terra ni elements sortints. La
senyalització de les zones d’obra, tant de delimitació, advertència o perill,
serà adequada, rigorosa i perceptible per persones amb qualsevol
discapacitat. Es garanteix la il·luminació en tot el recorregut de l’itinerari de
la zona d’obres.
La memòria valorada també dóna compliment a la Orden VIV/561/2010, de
1 de febrer, “por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados”.
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En les OBRES I INTERVENCIONS EN LA VIA PÚBLICA es mantenen les
condicions generals d’accessibilitat i seguretat en els itineraris de vianants i
s’instal·larà un itinerari accessible alternatiu quan no es pugui mantenir
l’habitual. Les zones d’obres queden delimitats amb elements estables,
rígids sense cantells vius i fàcilment detectables. Disposen de senyalització
lluminosa d’advertència amb llampades ataronjades o vermelloses a l’inici i
al final de la tanca i cada 50 metres o fracció. Es garanteix la il·luminació en
tot el recorregut de vianants de la zona d’obres.

1.6.

ENDERROCS I RESIDUS D’OBRES
A continuació s’adjunta la justificació del compliment a les exigències del
Decret. 89/2010, 26 juliol en el qual s’estableix el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i es regula la
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció; al Reial Decret
105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció
i enderroc.
En obres com la projectada els residus que normalment es poden generar
són:
- Enderrocs de vials: asfalt, formigó...
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquest residus s’inclouen en els
grups:
17 03 Mescles bituminoses. Residus NO ESPECIALS
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades
en el codi 170301
A continuació s’adjunta el càlcul de l’estimació de la quantitat de runa que es
preveu generar i la seva naturalesa, segons els valors de referència facilitats
per l’Agència de Residus de Catalunya:
- Residus d’enderroc de vials: 170302 No especial.
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el
codi 170301: 583,20 m3.
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- Residus d’excavació: 170504 Inert. Rebliments terraplè:
114 m3.

En obra es farà la segregació dels residus en Inerts de formigó i de residus
No especials de barreges bituminoses ja que se superen els valors
establerts pel Reial Decret 105/2008 per preveure una separació
individualitzada, i es portaran a una planta de reciclatge o a un gestor
autoritzat per a la seva valorització.
Les plantes de reciclatge més properes a Montcada i Reixac són:
Sefel S.A. (E-1243.11) que té la instal·lació a la carretera
Santiga (B-141) paratge Can Grasses, km 1.6 08291
Ripollet
El gestor autoritzat més proper a Montcada és:
Dipòsit controlat de terres i runes propietat de La Gestora
de Runes de la Construcció S.A. (E-840.03) que té la
instal·lació a la Pedrera La Vallensana, carretera BV-5011
Pk 5,6, Montcada i Reixac a Badalona.
Grupo FSM Vertispania, S.L. (E-477.98) que té la
instal·lació a la masia Can Carreres, Ctra. Ullastrell, S/N
08191 Rubí.
ECO-EQUIP, SAM (E-102.95) que té la instal·lació a la
carretera N-150 (Can Barba), Pk 14,88 08223 Terrassa.
Es realitzarà un control dels volums de residus generats al final de l’obra i de
la correcta gestió de tots ells. El seguiment es farà visual i documentalment
tal com indiquen els normes del catàleg de residus de Catalunya.
Els contenidors se senyalitzaran en funció del tipus de residu que continguin
d’acord amb la separació selectiva prevista en el projecte.
En el pressupost del projecte adjunt hi ha unes partides en les que es
detalla el cost de la gestió dels residus.
Abans del començament de l’obra el Contractista, com a posseïdor dels
residus, haurà de desenvolupar el Pla de Gestió de residus en el que
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s’adjuntaran els documents d’acceptació amb empreses de gestió de
residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat aquest
document pel promotor i la Direcció Facultativa. Aquest Pla s’elaborarà en
base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou en aquest projecte. Si
degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions
en la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran
per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.

1.7.

RELACIÓ DE NORMATIVA D’APLICACIÓ
A continuació s’adjunta el llistat de la Normativa tècnica a aplicar a la
memòria valorada:
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

normativa tècnica d’urbanització

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d’espais urbans.
- Llista genèrica no exhaustiva -

general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
 Llei 9/2003, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)
Oficina Consultora Tècnica
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vialitat
 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”,
de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”
de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos.
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras.”
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
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genèric d’instal·lacions urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat
de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable


Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini
públic hidràulic.
(BOE 06/06/2003)



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003)



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)



Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
de abastecimiento de agua”.
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)



Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”



Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”



Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.
(BOP 20/11/2012).

Oficina Consultora Tècnica
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Hid r ant s d ’i nc en di


Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament


Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)



Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 30/12/1995)



Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías
de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Àm b it mun ic ip al o su pr amu ni ci pa l:


Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)



Reglament del Servei Municipal de Clavegueram de Montcada i Reixac
(BOPB 2/01/2012)

xarxes de distribució de gas canalitzat


Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos



Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.” (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.



Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006.
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

xarxes de distribució d’energia elèctrica
General


Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)



Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensió


Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)



Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
NTP - LAMT
NTP - LSMT

Línies aèries de mitjana tensió
Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió


Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas



Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
(BOE núm. 316 31/12/2014)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP - LABT
NTP - LSBT
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NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ

centres de Transformació


Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.”
(BOE 09/06/2014)



Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)



Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
NTP – CT
NTP – CTR

Centres de transformació en edificis
Centres de transformació l’entorn rural

enllumenat públic


Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)



Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001)



Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015)



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)



Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicac ions


Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)



Especificacions tècniques de les Companyies
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3. INTEGRITAT DE LES OBRES
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, i de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, es manifesta que les obres
contemplades en el present projecte, constitueixen una obra completa en el
sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels
elements que són precisos per a la utilització de l’obra, constituint la seva
entrada en servei la solució íntegra de la problemàtica exposada en aquesta
memòria, i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

4. SEGURETAT I SALUT
El present projecte inclou un annex amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en
compliment del reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, que té per
objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals l’Adjudicatari
pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:
- Redactar el corresponent Pla.
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovació.
- Desenvolupar-lo durant l’execució de les obres sota el control del
Coordinador de Seguretat i Salut.
Els plans de seguretat a redactar per l’empresa adjudicatària es referiran a
cadascuna de les fases en que s’estableix l’execució de l’obra.
L’assignació econòmica referent a la seguretat i salut de l’obra queda inclosa en
el capítol de Seguretat i Salut del pressupost inclòs en el present document i
també en el propi Estudi de Seguretat i Salut.
Caldrà tenir en compte l’entrada en vigor el 24 de març de 2010 del Reial
Decret 337/2010 pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis
de Prevenció, el RD 1109/2007 de Sots-contractació al sector de la construcció i
el RD 1627/1997 de Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció i el 2 de maig de 2010, l’Ordre TIN/1071/2010 sobre dades i
requisits que han d’incloure les comunicacions d’obertura de centres de treball.
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5. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució per les obres que es defineixen en la memòria valorada és
de 3 setmanes.
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6. RESUM DE PRESSUPOST
El Pressupost d’Execució Material de les obres objecte de la present memòria
valorada és de CENT VINT-I-UN MIL CINC-CENTS SET EUROS I VINT-I-UN
CÈNTIMS (121.507,21€).
El PEM inclòs el benefici industrial (6,00%) i les despeses generals
(13,00%) és de: CENT QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTATRES EUROS I CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (144.593,58€).
El Pressupost d’Execució per Contracta de les obres objecte de la present
memòria valorada és de: CENT SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS (174.958,23€).
Montcada i Reixac, novembre de 2021
Arquitecte Cap:

Oriol Parés Camps

Arquitecte tècnic redactor:

Xavier Munuera Fernández

Col·laboradors:

Elisenda Buixeda i Pérez
(Arquitecta)
Jordi Juan i Ustrell
(Arquitecte)
Júlia Vinent i Ramírez del Arellano
(Enginyera Agrònoma, Cap d'Unitat
Tècnica de Parcs i Jardins)
Toni Torner i Corbacho
(Enginyer Tècnic Industrial, Cap
d'Unitat Tècnica d'Instal·lacions)

Equip de Tècnics del Servei de Projectes, Obres i Pla de Barris de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
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7. PRESSUPOST
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21031u ASFALTATS 2021 (fase 2)

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

121.507,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 121.507,21..............................................................

7.290,43

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 121.507,21...........................................................

15.795,94

Subtotal

144.593,58

21 % IVA SOBRE 144.593,58.............................................................................................

30.364,65

€

174.958,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )

21031u ASFALTATS 2021 (fase 2)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/11/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
AVINGUDA TERRA NOSTRA
101.209,00
Capítol
01.02
CARRER ANTONI PUJADES
20.298,21
Obra
01
Pressupost Asfaltats 2021 (fase 2)
121.507,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121.507,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost Asfaltats 2021 (fase 2)

121.507,21
121.507,21

euros

21031u ASFALTATS 2021 (fase 2)

PRESSUPOST

Data: 17/11/21

Obra

01

Pressupost Asfaltats 2021 (fase 2)

Capítol

01

AVINGUDA TERRA NOSTRA

Pàg.:

1

1 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 23)

0,42

43.854,770

18.419,00

2 F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 14)

0,53

2.454,060

1.300,65

3 F9J13R20

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0,5 kg/m2 (P - 15)

0,33

5.335,270

1.760,64

4 F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 13)

61,64

412,282

25.413,06

5 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 12)

63,11

640,233

40.405,10

6 F2R54269

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 6)

6,49

526,258

3.415,41

7 F2RA7580

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

12,47

526,258

6.562,44

8 F9J2XM70

PA

Partida alçada per a la col·locació de senyalització vertical i reposició
de senyalització horitzontal segons planol adjunt i marques vials amb
pasta de dos componets en els passos de vianants i amb pintura de
dos componentsla resta de senyals i microesferes de vidre. Es
col·locara la senyalització vertical amb pals d'alumini tal com s'indica
en el planol adjunt. Partida a justificar (P - 16)

2.150,00

1,000

2.150,00

9 F9J2XM81

PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar (P - 18)

1.500,00

1,000

1.500,00

10 FQ441552

u

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100
mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada (P - 22)

56,54

5,000

282,70

TOTAL

Capítol

01.01

101.209,00

Obra

01

Pressupost Asfaltats 2021 (fase 2)

Capítol

02

CARRER ANTONI PUJADES

1 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 23)

0,42

4.745,250

1.993,01

2 F2192C06

m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 1)

5,06

78,000

394,68

3 F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió (P - 2)

7,68

14,000

107,52

4 F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)

3,73

95,000

354,35

5 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 4)

1,30

316,000

410,80

6 F2412065

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km (P - 5)

2,18

114,000

248,52

7 F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

6,24

114,000

711,36
EUR

21031u ASFALTATS 2021 (fase 2)

PRESSUPOST

Data: 17/11/21

Pàg.:

2

8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)
8 F2R54269

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 6)

6,49

56,943

369,56

9 F2RA7580

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

12,47

56,943

710,08

10 F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 9)

24,67

63,270

1.560,87

11 FD5GU020

m

Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de
formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I
de 10 cm de gruix, totalment acabada (P - 20)

120,70

14,000

1.689,80

12 FD7JE186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 21)

12,56

11,000

138,16

13 F965P4C5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 10)

22,00

89,000

1.958,00

14 F978FGG1

m

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i
de 40 a 45 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 11)

15,21

89,000

1.353,69

15 F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 14)

0,53

316,350

167,67

16 F9H11B51

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 13)

61,64

75,924

4.679,96

17 F9J13R20

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0,5 kg/m2 (P - 15)

0,33

316,350

104,40

18 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 12)

63,11

37,962

2.395,78

19 F9J2XM71

PA

Partida alçada per a la reposició de senyalització horitzontal segons
planol adjunt i marques vials amb pasta de dos componets en els
passos de vianants i amb pintura de dos componentsla resta de
senyals i microesferes de vidre. Partida a justificar (P - 17)

500,00

1,000

500,00

20 F9J2XM82

PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar (P - 19)

450,00

1,000

450,00

TOTAL

Capítol

01.02

20.298,21

EUR

8. AMIDAMENTS
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21031u ASFALTATS 2021 (fase 2)

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 17/11/21

01
01

G219Q200
Num.

m2

Text

Pàg.:

PRESSUPOST ASFALTATS 2021 (FASE 2)
AVINGUDA TERRA NOSTRA

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Tipus

1

Zona carril
Aparcaments
3 Vorera en calçada
2

[C]

[D]

2.454,060
1.490,230
1.390,980

12,000
5,000
5,000

[E]

[F]

F9J12E40
Num.
1

m2

Text

43.854,770

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

Zona carril

[C]

[D]

[E]

[F]

F9J13R20
Num.

m2

Text

2.454,060

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
Tipus

1

Zona carril
Aparcaments
3 Vorera en calçada

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
F9H11B51
Num.
1

t

Text

5.335,270

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

Zona carril

[C]

[D]

[E]

2.454,060

0,070

2,400

[F]

F9H11251
Num.

t

Text

412,282

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

1

Zona carril
Aparcaments
3 Vorera en calçada
2

[C]

[D]

[E]

2.454,060
1.490,230
1.390,980

0,050
0,050
0,050

2,400
2,400
2,400

[F]

F2R54269
Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

294,487 C#*D#*E#*F#
178,828 C#*D#*E#*F#
166,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

412,282 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

2.454,060 C#*D#*E#*F#
1.490,230 C#*D#*E#*F#
1.390,980 C#*D#*E#*F#

2.454,060
1.490,230
1.390,980

2

4

TOTAL Fórmula

2.454,060 C#*D#*E#*F#

2.454,060
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

29.448,720 C#*D#*E#*F#
7.451,150 C#*D#*E#*F#
6.954,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

640,233

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

[C]

[D]

2.454,060
1.490,230
1.390,980

0,120
0,050
0,050

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

ESPONJAMENT 20%
Zona carril
3 Aparcaments
4 Vorera en calçada
2

5

1

1,200
1,200
1,200

353,385 C#*D#*E#*F#
89,414 C#*D#*E#*F#
83,459 C#*D#*E#*F#
0,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT
7

F2RA7580

m3

526,258

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

8

F9J2XM70

PA

526,258

Partida alçada per a la col·locació de senyalització vertical i reposició de senyalització horitzontal segons planol
adjunt i marques vials amb pasta de dos componets en els passos de vianants i amb pintura de dos
componentsla resta de senyals i microesferes de vidre. Es col·locara la senyalització vertical amb pals d'alumini
tal com s'indica en el planol adjunt. Partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE

9

F9J2XM81

PA

1,000

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE

10

FQ441552

u

1,000

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada,
col·locada encastada
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

G219Q200
Num.
1

m2

Text

5,000

PRESSUPOST ASFALTATS 2021 (FASE 2)
CARRER ANTONI PUJADES

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Tipus

Sota pont

[C]

[D]

316,350

15,000

[E]

[F]

F2192C06
Num.

m

Text

4.745,250

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F21D3JJ1
Num.

m

Text

78,000

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

1

[C]

[D]

7,000

2,000

[E]

[F]

F221C472
Num.
1

Text

m3

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

78,000 C#*D#*E#*F#

78,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

4.745,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

2

14,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Tipus

[C]

[D]

190,000

0,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

95,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/11/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

F227T00F
Num.

m2

Text

95,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

F2412065
Num.

m3

Text

316,000

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Tipus

1

[C]

[D]

95,000

1,200

[E]

[F]

F2RA7LP1

m3

114,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

8

F2R54269
Num.
1
2

m3

Text

114,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

ESPONJAMENT 20%
Sota pont

[C]

[D]

316,350

0,150

[E]

[F]

1,200
TOTAL AMIDAMENT

9

F2RA7580

m3

F931201J
Num.

m3

Text

FD5GU020

m

[C]

[D]

316,350

0,200

[E]

FD7JE186

m

F965P4C5

m

TOTAL Fórmula

63,270

Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada
14,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
AMIDAMENT DIRECTE

13

[F]

63,270 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
12

56,943

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

TOTAL AMIDAMENT
11

56,943 C#*D#*E#*F#

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Tipus

1

TOTAL Fórmula

56,943

AMIDAMENT DIRECTE
10

TOTAL Fórmula

114,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

316,000 C#*D#*E#*F#

316,000
TOTAL AMIDAMENT

6

3

11,000

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
EUR
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Pàg.:

4

compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

78,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#

78,000
11,000

2

TOTAL AMIDAMENT
14

F978FGG1
Num.

m

Text

89,000

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 30 cm d'amplària i de 40 a 45 cm d'alçària, acabat remolinat
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

78,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#

78,000
11,000

2

TOTAL AMIDAMENT
15

F9J12E40
Num.

m2

Text

89,000

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

1

[C]

[D]

[E]

[F]

316,350 C#*D#*E#*F#

316,350
TOTAL AMIDAMENT

16

F9H11B51
Num.

t

Text

TOTAL Fórmula

316,350

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

316,350

0,100

2,400

[F]

TOTAL Fórmula

75,924 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

F9J13R20
Num.

m2

Text

75,924

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

316,350 C#*D#*E#*F#

316,350
TOTAL AMIDAMENT

18

F9H11251
Num.

t

Text

[C]

[D]

[E]

316,350

0,050

2,400
TOTAL AMIDAMENT

19

F9J2XM71

PA

F9J2XM82

PA

[F]

TOTAL Fórmula

37,962 C#*D#*E#*F#
37,962

Partida alçada per a la reposició de senyalització horitzontal segons planol adjunt i marques vials amb pasta de
dos componets en els passos de vianants i amb pintura de dos componentsla resta de senyals i microesferes de
vidre. Partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE

20

316,350

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

1

TOTAL Fórmula

1,000

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A
MÀ D'OBRA
A0
MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012
OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000

h

Oficial 1a

22,86000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

27,71000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

22,86000

€

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013
AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A013M000

h

Ajudant muntador

23,80000

€

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014
MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000

h

Manobre

19,09000

€

______________________________________________________________________________________________________________
A01
MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015
MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000

h

Manobre especialista

19,74000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/11/21

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________
C
MAQUINÀRIA
C1
MAQUINÀRIA
C11
MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110
MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,59000

€

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

73,44000

€

C110U080

h

Fresadora de paviment

71,92000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C13
MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131
CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

49,92000

€

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

82,85000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C13
MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133
ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1331100

h

Motoanivelladora petita

57,26000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

65,89000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C15
MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150
MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

37,54000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,54000

€

______________________________________________________________________________________________________________
C17
MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170
MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

27,50000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

52,52000

€
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3

MAQUINÀRIA

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

60,24000

€

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

40,69000

€
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4

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B
MATERIALS
B0
MATERIALS BÀSICS
B01
LÍQUIDS
B011
NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000

m3

Aigua

1,63000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B03
GRANULATS
B037
TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

B0372000

m3

Tot-u artificial

15,60000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B05
AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055
LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________

B0552420

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

0,32000

€

B0552460

kg

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

0,39000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B06
FORMIGONS DE COMPRA
B064
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________

B064300B

m3

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

66,93000

€

B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,99000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B06
FORMIGONS DE COMPRA
B06N
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B06NPF2P

m3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades

66,84000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B07
MORTERS DE COMPRA
B071
MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0710250

t

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

34,77000

€
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5

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B2
MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R
GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA7580

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

73,33000

€

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,24000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B9
MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96
MATERIALS PER A VORADES
B965
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B965A4C0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340

4,92000

€

______________________________________________________________________________________________________________
B9H
MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

B9H11251

t

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

49,29000

€

B9H11B51

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

47,82000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BD
MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5
MATERIALS PER A DRENATGES
BD5G
CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5GU025

m

Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i tapa de
formigó

107,56000

€

______________________________________________________________________________________________________________
BD7
TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BD7JE180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

5,14000

€
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6

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BQ
MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4
PILONES
BQ44
PILONES DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________

BQ441552

u

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada

39,34000

€
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7

PARTIDES D'OBRA

F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21
DEMOLICIONS
F219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
F2192C06

m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

5,06

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024

/R x

57,98000 =

1,39152

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,050

/R x

73,44000 =

3,67200

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,06352

0,00

5,06352
5,06352
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,06352

F21
DEMOLICIONS
F21D
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________
F21D3JJ1

m

Rend.: 1,000

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

7,68

Unitats

Preu

Parcial

19,74000 =

4,10592

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x

0,208

Subtotal:

4,10592

4,10592

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,029

/R x

57,98000 =

1,68142

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,104

/R x

17,59000 =

1,82936

Subtotal:

3,51078

3,51078

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,06159

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

7,67829
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,67829

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F221
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
F221C472

m3

Rend.: 1,000

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

Unitats

3,73

Preu

Parcial

82,85000 =

3,72825

Maquinària
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045

/R x

€

Import
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,72825

0,00

3,72825
3,72825
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,72825

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F227
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000

1,30

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011

/R x

65,89000 =

0,72479

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010

/R x

57,26000 =

0,57260

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,29739

0,00

1,29739
1,29739
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,29739

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F241
TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2412065

m3

Rend.: 1,000

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,18

Unitats

Preu

Parcial

37,54000 =

2,17732

€

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

/R x

0,058

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,17732

0,00

2,17732
2,17732
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,17732

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2R54269

m3

Rend.: 1,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Unitats

6,49

Preu

Parcial

37,54000 =

6,49442

€

Import

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,173

/R x

Subtotal:

6,49442

6,49442
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

6,49442
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,49442

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2RA7580

m3

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

12,47

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA7580

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

x

0,170

73,33000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,46610

12,46610

0,00

12,46610
0,00000

%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,46610

12,46610

Rend.: 1,000

6,24

Unitats

Preu

Parcial

6,24000 =

6,24000

€

Import

Materials
B2RA7LP1

m3

1,000
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,24000

0,00

%

6,24000
6,24000
0,00000
6,24000
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F9
PAVIMENTS
F93
BASES
F931
BASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
F931201J

m3

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

Rend.: 1,000

24,67

Unitats

Preu

Parcial

19,09000 =

0,95450

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x

0,050

Subtotal:

0,95450

0,95450

Maquinària
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x

57,26000 =

2,00410

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040

/R x

65,89000 =

2,63560

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x

41,54000 =

1,03850

Subtotal:

5,67820

5,67820

Materials
B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,60000 =

17,94000

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

Subtotal:

18,02150

18,02150

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,01432

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

24,66852
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,66852

F96
VORADES
F965
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F965P4C5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000

Unitats

22,00

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x

19,09000 =

8,59050

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220

/R x

22,86000 =

5,02920

Subtotal:

13,61970

Materials
B965A4C0

m

1,050
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)
segons UNE-EN 1340

x

4,92000 =

5,16600

B0710250

t

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

x

34,77000 =

0,07302

0,0021

13,61970
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B06NPF2P

m3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

x

0,044

66,84000 =

Subtotal:

2,94096

8,17998

8,17998

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,20430

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

22,00398
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,00398

F97
RIGOLES
F978
RIGOLES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F978FGG1

m

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 40 a 45 cm d'alçària, acabat remolinat

Rend.: 1,000

15,21

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,030

/R x

22,86000 =

0,68580

A0140000

h

Manobre

0,090

/R x

19,09000 =

1,71810

Subtotal:

2,40390

2,40390

Materials
B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

x

0,1485

85,99000 =

Subtotal:

12,76952

12,76952

12,76952

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,03606

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

15,20948
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,20948

F9H
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
F9H11251

t

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

Rend.: 0,300

Unitats

63,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x

22,86000 =

1,44780

A0140000

h

Manobre

0,086

/R x

19,09000 =

5,47247

Subtotal:
Maquinària

6,92027

6,92027
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C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x

65,89000 =

2,63560

C170D0A0

h

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

/R x

60,24000 =

2,40960

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

/R x

52,52000 =

1,75067

0,010

Subtotal:

6,79587

6,79587

Materials
B9H11251

t

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

x

1,000

49,29000 =

Subtotal:

49,29000

49,29000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,10380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

63,10994
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9H11B51

t

49,29000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada

63,10994

Rend.: 0,300

61,64

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,086

/R x

19,09000 =

5,47247

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x

22,86000 =

1,44780

Subtotal:

6,92027

6,92027

Maquinària
C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x

52,52000 =

1,75067

C170D0A0

h

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

/R x

60,24000 =

2,40960

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

/R x

65,89000 =

2,63560

0,012

Subtotal:

6,79587

6,79587

Materials
B9H11B51

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000

x

47,82000 =

Subtotal:

47,82000

47,82000

47,82000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,10380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

61,63994
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,63994
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F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J1
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J12E40

m2

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

Rend.: 1,000

0,53

Unitats

Preu

Parcial

19,74000 =

0,05922

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x

0,003

Subtotal:

0,05922

0,05922

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

/R x

0,003

27,50000 =

Subtotal:

0,08250
0,08250

0,08250

Materials
B0552460

kg

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

x

1,000

0,39000 =

Subtotal:

0,39000

0,39000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00089

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

0,53261
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9J13R20

m2

0,39000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0,5 kg/m2

0,53261

Rend.: 0,550

0,33

Unitats

Preu

Parcial

19,74000 =

0,07178

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,002

/R x

Subtotal:

0,07178

0,07178

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,002

/R x

27,50000 =

Subtotal:

0,10000
0,10000

0,10000

Materials
B0552420

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

0,500

x

0,32000 =

Subtotal:

0,16000
0,16000

0,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00108

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

0,33286
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,33286
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F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J2
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J2XM70

PA

Rend.: 1,000

Partida alçada per a la col·locació de senyalització vertical i
reposició de senyalització horitzontal segons planol adjunt i
marques vials amb pasta de dos componets en els passos de
vianants i amb pintura de dos componentsla resta de senyals i
microesferes de vidre. Es col·locara la senyalització vertical amb
pals d'alumini tal com s'indica en el planol adjunt. Partida a justificar

2.150,00

COST DIRECTE

2.150,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
2.150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9J2XM71

PA

Rend.: 1,000

Partida alçada per a la reposició de senyalització horitzontal
segons planol adjunt i marques vials amb pasta de dos componets
en els passos de vianants i amb pintura de dos componentsla resta
de senyals i microesferes de vidre. Partida a justificar

500,00

COST DIRECTE
%

0,00000
500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar

Rend.: 1,000

1.500,00

COST DIRECTE
%

0,00000
1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar

€

1.500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

F9J2XM82

€

500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

F9J2XM81

€

Rend.: 1,000

450,00

COST DIRECTE

€

450,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00

%

0,00000
450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FD
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
DRENATGES
FD5G
CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________
FD5GU020

m

Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de
formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada

Rend.: 1,000

Unitats

120,70

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

/R x

19,09000 =

1,90900

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x

22,86000 =

3,42900

Subtotal:

5,33800

Materials
B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,035
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x

66,93000 =

2,34255

BD5GU025

m

Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb
cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i
tapa de formigó

1,050

x

107,56000 =

112,93800

5,33800
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Subtotal:

115,28055

115,28055

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,08007

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

120,69862
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

120,69862

FD7
CLAVEGUERES
FD7J
CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________
FD7JE186

m

Rend.: 1,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12,56

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,140

/R x

23,80000 =

3,33200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,140

/R x

27,71000 =

3,87940

Subtotal:

7,21140

7,21140

Materials
BD7JE180

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

x

1,020

5,14000 =

Subtotal:

5,24280

5,24280

5,24280

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,10817

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

12,56237
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,56237

FQ
MOBILIARI URBÀ
FQ4
PILONS
FQ44
PILONS DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________
FQ441552

u

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100
mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada

Rend.: 1,000
Unitats

56,54
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,400

/R x

19,09000 =

7,63600

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x

22,86000 =

9,14400

Subtotal:

16,78000

Materials
BQ441552

u

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular,
1,000
d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada

x

39,34000 =

39,34000

16,78000
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16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

39,34000

39,34000

DESPESES AUXILIARS

2,50

%

0,41950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

56,53950
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

56,53950

G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21
DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió

Rend.: 0,800

0,42

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x

19,74000 =

0,07403

A0121000

h

Oficial 1a

0,0015

/R x

22,86000 =

0,04286

Subtotal:

0,11689

0,11689

Maquinària
C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0015

/R x

40,69000 =

0,07629

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0015

/R x

49,92000 =

0,09360

C110U080

h

Fresadora de paviment

0,0015

/R x

71,92000 =

0,13485

Subtotal:

0,30474

0,30474

DESPESES AUXILIARS

1,50

%

0,00175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00

%

0,42338
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,42338
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Pàg.:

1

F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21
DEMOLICIONS
F219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
F2192C06

m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

5,06

€

F21D
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________
F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

7,68

€

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F221
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

3,73

€

F227
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

1,30

€

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F241
TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2412065

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

2,18

€

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2R54269

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

6,49

€
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F2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2RA7580

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

12,47

€

F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

6,24

€

F9
PAVIMENTS
F93
BASES
F931
BASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

24,67

€

F96
VORADES
F965
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F965P4C5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-DOS EUROS)

22,00

€

F97
RIGOLES
F978
RIGOLES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F978FGG1

m

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 30 cm d'amplària i de 40 a 45 cm d'alçària, acabat remolinat
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

15,21

€

F9H
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
F9H11251

t

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

63,11

€
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F9H11B51

t

Data: 17/11/21

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Pàg.:

61,64

3

€

F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J1
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J12E40

m2

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

0,53

€

F9J13R20

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

0,33

€

F9J2
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J2XM70

PA

Partida alçada per a la col·locació de senyalització vertical i reposició de senyalització horitzontal segons planol
adjunt i marques vials amb pasta de dos componets en els passos de vianants i amb pintura de dos
componentsla resta de senyals i microesferes de vidre. Es col·locara la senyalització vertical amb pals d'alumini
tal com s'indica en el planol adjunt. Partida a justificar
(DOS MIL CENT CINQUANTA EUROS)

2.150,00

€

F9J2XM71

PA

Partida alçada per a la reposició de senyalització horitzontal segons planol adjunt i marques vials amb pasta de
dos componets en els passos de vianants i amb pintura de dos componentsla resta de senyals i microesferes de
vidre. Partida a justificar
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

F9J2XM81

PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00

€

F9J2XM82

PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€

FD
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
DRENATGES
FD5G
CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________
FD5GU020

m

Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada
(CENT VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

120,70

€
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FD7
CLAVEGUERES
FD7J
CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________
FD7JE186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

12,56

€

FQ
MOBILIARI URBÀ
FQ4
PILONS
FQ44
PILONS DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________
FQ441552

u

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada,
col·locada encastada
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

56,54

€
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5

G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21
DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

0,42

€
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F
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21
DEMOLICIONS
F219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
F2192C06

m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,06

€

Altres conceptes

5,06000

€

F21D
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________
F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes

7,68

€

7,68000

€

F22
MOVIMENTS DE TERRES
F221
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________
F221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Altres conceptes

3,73

€

3,73000

€

F227
REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________
F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes

1,30

€

1,30000

€

F24
TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F241
TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________
F2412065

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Altres conceptes

2,18

€

2,18000

€

F2R
GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2R54269

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes

6,49

€

6,49000

€
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F2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________
F2RA7580

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA7580

F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

12,47

€

12,46610

€

0,00390

€

6,24

€

6,24000

€

0,00000

€

F9
PAVIMENTS
F93
BASES
F931
BASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________
F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
B0372000
B0111000

Tot-u artificial
Aigua
Altres conceptes

24,67

€

17,94000
0,08150
6,64850

€
€
€

F96
VORADES
F965
VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F965P4C5

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
B06NPF2P

B965A4C0

B0710250

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Altres conceptes

22,00

€

2,94096

€

5,16600

€

0,07302

€

13,82002

€
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F97
RIGOLES
F978
RIGOLES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________
F978FGG1

m

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 30 cm d'amplària i de 40 a 45 cm d'alçària, acabat remolinat
B064E26C

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes

15,21

€

12,76952

€

2,44048

€

F9H
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________
F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
B9H11251

F9H11B51

t

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

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
B9H11B51

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític
Altres conceptes

63,11

€

49,29000

€

13,82000

€

61,64

€

47,82000

€

13,82000

€

F9J
REGS SENSE GRANULATS
F9J1
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
B0552460

F9J13R20

m2

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

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0,5 kg/m2
B0552420

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1
Altres conceptes

0,53

€

0,39000

€

0,14000

€

0,33

€

0,16000
0,17000

€
€

F9J2
REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
______________________________________________________________________________________________________________
F9J2XM70

PA

Partida alçada per a la col·locació de senyalització vertical i reposició de senyalització horitzontal segons planol
adjunt i marques vials amb pasta de dos componets en els passos de vianants i amb pintura de dos
componentsla resta de senyals i microesferes de vidre. Es col·locara la senyalització vertical amb pals d'alumini
tal com s'indica en el planol adjunt. Partida a justificar
Sense descomposició

2.150,00

€

2.150,00000

€
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PA

Data: 17/11/21

Pàg.:

4

Partida alçada per a la reposició de senyalització horitzontal segons planol adjunt i marques vials amb pasta de
dos componets en els passos de vianants i amb pintura de dos componentsla resta de senyals i microesferes de
vidre. Partida a justificar

500,00

€

Sense descomposició

500,00000

€

1.500,00

€

1.500,00000

€

450,00

€

450,00000

€

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar
Sense descomposició

F9J2XM82

PA

Partida alçada per a la Seguretat i Salut. Partida a justificar
Sense descomposició

FD
SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5
DRENATGES
FD5G
CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________
FD5GU020

m

Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de
formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada
BD5GU025
B064300B

Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces
especials i tapa de formigó
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

120,70

€

112,93800

€

2,34255

€

5,41945

€

FD7
CLAVEGUERES
FD7J
CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________
FD7JE186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
BD7JE180

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

12,56

€

5,24280

€

7,31720

€

FQ
MOBILIARI URBÀ
FQ4
PILONS
FQ44
PILONS DE RESINES
______________________________________________________________________________________________________________
FQ441552

u

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada,
col·locada encastada
BQ441552

Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta
plàstica reciclada
Altres conceptes

56,54

€

39,34000

€

17,20000

€
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G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21
DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________
G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

0,42

€

0,42000

€
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AVINGUDA TERRA NOSTRA
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CARRER ANTONI PUJADES
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: ASFALTAT DE CARRER
Emplaçament: AVINGUDA TERRA NOSTRA I CARRER ANTONI PUJADES
Superfície construïda: 5.651,62 m²
Promotor: AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ (Arquitecte tècnic redactor) I ORIOL
PARÉS CAMPS (Arquitecte Cap).
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: ---Característiques del terreny: ----Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: ÚS HABITATGE PLURIFAMILIAR I UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
Instal·lacions de serveis públics: ENLLUMENAT PÚBLIC. ELECTRICITAT, GAS, AIGUA I CLAVEGUERAM
Tipologia de vials: VARIABLE

Montcada i Reixac, a novembre de 2021.

Xavier Munuera Fernández
Arquitecte Tècnic

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

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:











Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms

respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs









Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Fonaments





















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Estructura



















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
Altres

Ram de paleta















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Coberta
















Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats













Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal·lacions












Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))












Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva























Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual










Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
Setembre 2016

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

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

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

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

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

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

MUNICIPI DE RIPOLLET

MUNICIPI DE

RIU BE
SOS

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

MUNICIPI DE BADALONA

SITUACIÓ

MUNICIPI DE

PLANOL:

CERDANYOLA DEL VALLÈS

SANTA COLOMA DE GRAMANET

MUNICIPI DE LA LLAGOSTA

MUNICIPI DE

01

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/25000

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2020

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

OLL

MUNICIPI DE BARCELONA

RIU RIP

MUNICIPI DE

Carretera de Canyet s/n 08916 Badalona
Telèfon: 93 465 12 00

Sortir des de l'Avinguda Terra Nostra. Continuar per l'Av. Riera de Sant Cugat i
mantenir-se a la dreta per continuar per l'Av. Mossèn Joaquim Castellví.
Continuar per l'Av. de la Ribera i sortir per la sortida que creua el pont sobre el
Besòs. Continuar endavant 176 m fins a la següent rotonda. A la rotonda, sortir
per la primera sortida per agafar la BV-5001 direcció Santa Coloma de Gramanet.
Continuar per la BV-5001/carretera de la Roca durant 382 m. Girar a l'esquerra
per la BV-5011(Carretera de Badalona). Continuar endavant 5 km. Girar a
l'esquerra cap a la carretera d'accès a l'Hospital.
Arribada a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

PLANOL:

Hospital Germans
Trias i Pujol

LAURA CAMPOS FERRER
ORIOL PARÉS CAMPS
XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE CAP
ARQUITECTE REDACTOR

Hospital y Cap de Seguridad y Salud

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I
PUJOL

Rotonda Jaume I

L'ALCALDESSA:

NOVEMBRE 2020
DATA:

S/E

CAP Montcada

ESCALA:

Direcció est per Avinguda Riera de Sant Cugat
Continueu per Avinguda Mossèn Joaquim Castellví
Continueu per Avinguda de la Ribera
A la rotonda, preneu la primera sortida i continueu per Carrer Jaume I.
Arribada al Centre d'Atenció Primària Montcada i Reixac

02

- Avinguda Terra Nostra - CAP:(3 km; 8 min)

Nº PLANOL:

Pg. de Jaume I s/n 08110 Montcada i Reixac
Telèfon: 93 575 40 94 i 93 575 06 72

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

CAP MONTCADA I REIXAC

13.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
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- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article
27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents
i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota
les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a
capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals
o de mescla d'ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40
ZN25
ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
50
¦
100
--¦
¦
40
¦
80-95
100
-¦
¦
25
¦
60-90
75-95
100
¦
¦
20
¦
54-84
65-90
80-100
¦
¦
8
¦
35-63
40-68
45-75
¦
¦
4
¦
22-46
27-51
32-61
¦
¦
2
¦
15-35
20-40
25-50
¦
¦
0,500
¦
7-23
7-26
10-32
¦
¦
0,250
¦
4-18
4-20
5-24
¦
¦
0.063
¦
0-9
0-11
0-11
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
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Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint
d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només
es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25
ZA20
ZAD20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
25
¦
75-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-54
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
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el
Si
Si
-

material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
A la resta: < 1%
s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat
és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552460,B0552420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
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- Quitrà
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions
líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del
carbó a altes temperatures.
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.
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Característiques
│
Tipus betum
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
FX 175
│
FX 350
│
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Viscositat STV a 40°C
│
│
│
│(orifici 10 mm) (NLT 187)
│150<=V<=200s │300<=V<=400s │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Destilació (% del volum total │
│
│
│destilat fins a 360°C)
│
│
│
│
a 190°C
│
<= 3%
│
<= 2%
│
│
a 225°C
│
<= 10%
│
<= 10%
│
│
a 316°C
│
<= 75%
│
<= 75%
│
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Residu de la destilació
│
│
│
│a 360°C (NLT 134)
│
>= 90%
│
>= 92%
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
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Característiques físiques del quitrà:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Característiques │
Tipus de quitrà
│
│
│─────────────────────────────────────────────────────│
│
│ AQ 38
│ AQ 46
│ BQ 30
│ BQ 58
│ BQ 62
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Equiviscositat
│
│
│
│
│
│
│(NLT 188)
│
│
│
│
│
│
│(amb una toleràn- │
│
│
│
│
│
│cia d'1,5°C)
│
38°C
│ 46°C
│ 30°C
│ 58°C
│ 62°C
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<=
│ 1,13<=
│ 1,13<=
│
│(DR) 25°C/25°C
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│
│(NLT 122)
│ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24
│ <=1,27
│ <=1,27
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Destilació en
│
│
│
│
│
│
│massa (DT)
│
│
│
│
│
│
│a) fins a 200°C
│ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │
│b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3%
│ <= 2%
│
│c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │
│
b i c
│ <= 16%
│ <= 12% │ <= 16%
│ <= 8%
│ <= 7%
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Punt de reblani- │
│
│
│
│
│
│ment (A i B) del │ 35<=
│ 35<=
│ 35<=
│
│
│
│residu de desti- │ PR
│ PR
│ PR
│ <= 56°C │ <= 56°C │
│lació (NLT 125)
│ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │
│
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Fenols en volum
│
│
│
│
│
│
│(NLT 190)
│ >= 3%
│ >= 2,5% │ >= 3%
│ >= 2%
│ >= 2%
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Naftalina en massa│
│
│
│
│
│
│(NLT 191)
│ >= 4%
│ >= 3% │ >= 4%
│>= 2,5%
│ >= 2,5% │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Insoluble en toluè│
│
│
│
│
│
│(en massa)
│
│
│
│
│
│
│(NLT 192)
│ >= 24% │ >= 25% │ >= 23%
│ >= 28%
│ >= 28%
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola peça, no
han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100
i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de
motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt
d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb
ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B057- - EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
Emulsions bituminoses
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.
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'expressarà 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
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 ¦
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¦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
¦
¦
¦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 ¦
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¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF
que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
l'aprovació corresponent, es suspendrà la 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.
3.- UNITAT I CRITERI 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).
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
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básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
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.
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 13924-1.
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.
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).
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
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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.
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.
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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300B,B064E26C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF,
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó,
t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
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- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
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- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
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- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <=
2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <=
2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors
a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts,
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
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- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues
en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball,
es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NPF2P.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
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formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen
poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
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- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals,
que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
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additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues
minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un
o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització
d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
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- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li
siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
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1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components
que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN
1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al
90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
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B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B965A4C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;
cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm,
<= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió
i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió
i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants
i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per
tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN
1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes
a l'especifica't.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B9H11B51,B9H11251.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura
superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser <=
2% de la massa de la mescla.
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al
escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1
del PG 3/75 MOD 7.
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.
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 inmediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element 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
*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)
MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
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B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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
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
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Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20
mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada,
no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de
les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior
al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons
l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules
7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula
11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució
de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
Característiques de la mescla amb especificació empírica:
Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o
en mescles amb betum modificat o modificador:
Capes de rodadura: <= 10% en massa
Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la
categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
Contingut de lligant: >=3%
Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim
i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula
25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% 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.
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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 CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim,
la informació següent:
Identificació del fabricant i de la planta de mescla
Codi d'identificació de la mescla
Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
Detalls de tots els additius
Mescles continues
Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús
en aeroports
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***,
D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***,
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió
publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el
procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés
de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells
en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el
marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
MESCLES CONTINUES:
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7JE180.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació
d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3
de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦
Gruix de la paret
¦ Tolerància ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
màxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦
¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
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¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦
¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües.
Características y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2192C06.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21D3JJ1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
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- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de
la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221C472.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
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- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega
de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,
els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
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suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
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Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

± 20 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2412065.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
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autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R54269,F2RA7580,F2RA7LP1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus
de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o
mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
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- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o en tre
dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o
siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat
per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica,
etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos,
com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que c alen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
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DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de
Catalunya.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R54269.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
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Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA7580,F2RA7LP1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931201J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre
la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN
13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
trànsit pesat T2 a T4.
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Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons
UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7
del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta
de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions
i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a
mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central
excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà 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
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de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/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.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats
sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt,
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans
de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS
DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més
de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar
fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa
de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors
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als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar
fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas
d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà
la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior,
per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat
de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i
es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals
i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte
no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran
zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la
superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte
del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent
manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una
penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa
en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F965P4C5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
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La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a
la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas
ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada
o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES
F978 - RIGOLES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F978FGG1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució dels junts
- Protecció del formigó fresc i cura
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA DE FORMIGÓ:
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat
ha de ser remolinat.
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H11B51,F9H11251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
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- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la
resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la
superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors
a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es
en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui,
com a mínim, 15 cm de l'anterior.
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.
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 a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de
l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els
recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de
corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Pàgina: 46

21031u ASFALTATS 2021 (fase 2)

La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de
corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de
gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s’han de
segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de
l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de treball
i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de
la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la
densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l’ombra
sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i
estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera que la superfície
de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la
compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser
inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no
assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus
especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per
la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.
CONDICIONS GENERALS:
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)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12E40,F9J13R20,F9J2XM70,F9J2XM81,F9J2XM71,F9J2XM82.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per tal de garantir
la protecció del reg del trànsit d’obra.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per
la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura
especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa d’un granulat de
cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
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REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per
l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat
<= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
____________________________________________________________________________
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5GU020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació de les peces prefabricades
- Segellat dels junts amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus.
Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes
a la DT.
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment.
S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha
de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació
per tal de no produir salts d'aigua o ones.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C.
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurat sobre el terreny.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G219Q200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
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suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

____________________________________________________________________________
P - PARTIDES D'OBRA
P430- - BIGA FUSTA LAMINADA
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta
contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
Bigues
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions, en el seu cas
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per
la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició
a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el
seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran
sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de
Madera".
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions,
tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar
podriments.
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de
permetre la ventilació de la fusta.
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les
bases.
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que
estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.
Toleràncies d'execució:
Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir
els límits segons la norma UNE EN 390.
Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:
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Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols
de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de
comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte,
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació
de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x
secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.
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 Madera DB-SE-M.
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y
determinación de los valores característicos.
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

____________________________________________________________________________
P9H5- - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada,
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
Comprovació de la superfície d'assentament
Extensió de la mescla
Compactació de la mescla
Execució de junts de construcció
Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors següents:
Capes de gruix >= 6 cm: 98%
Capes de gruix < 6 cm: 97%
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1)
i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els
valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la
seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt
longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme,
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant
i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf
542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta,
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari
cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample
complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà
la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada;
en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la
fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
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bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís,
humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de
15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra
ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar
els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un
tram de prova, per comprovar:
La fórmula de treball
Els equips proposats pel contractista
La forma específica d'actuació dels equips
La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al
dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN
13108-20
Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les
mostres de les provetes
Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes
Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
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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 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.

____________________________________________________________________________
P9L1- - REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
Reg d'imprimació (IMP)
Reg d'adherència (ADH)
Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense
lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
C50BF4 IMP
C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
En tots els casos: >= 200 g/m2.
La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó
bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material
tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
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REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
C60B3 CUR
C60B2 CUR
Dotació del lligant:
Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja
de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
% material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
% partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota
l'acció del trànsit.
En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada
aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de
la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de
dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent,
sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució
del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera
que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents
a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles
per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació
del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada
per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície
aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit
per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada
per la DF .
3.- UNITAT I CRITERI 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:
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Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
Una longitud de 500 m de calçada.
Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides
en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
Regs d'imprimació i de cura:
Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
Regs d'adherència:
Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les
tasques de control a realitzar són les següents:
Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS
D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 %
de 6 MPa.
Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista.
Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla
bituminosa superior.

____________________________________________________________________________
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1 capa asfalto de rodadura 5 cm

PROPOSTA 02

PLANOL:

2 capas asfalto 7+5 cm

03

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/1000

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

1 capa asfalto de rodadura 5 cm

PROPOSTA 03

PLANOL:

2 capas asfalto 7+5 cm

04

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/1000

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

SENYALITZACIÓ 01

PLANOL:

05

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/1000

L'ALCALDESSA:

DATA:

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

SENYALITZACIÓ 02

PLANOL:

06

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/1000

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

SENYALITZACIÓ 03

PLANOL:

OP

07

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/1000

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

ST

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

PROPOSTA

P
SECCIONS TERRA NOSTRA 01

PLANOL:

P
08

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/150

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

ESTAT ACTUAL

44m
43.86m
44.34m
44.34m

2.71

CARRER ANTONI PUJADES
ESTAT ACTUAL

09

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/150

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

10.29

43.85m
44.04m

PLANOL:

44.31m
0.94

1.10

44.63m

6.98

44.76m

L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

5.2%
10.29

4.7%
1%
0.94

43.86m

1%
43.85m

1%

4.6%

4.8%
44.04m

1.10
2.71

4.4%

CARRER ANTONI PUJADES
SECCIÓ LONGITUDINAL

10

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/100

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

44.34m

PLANOL:

6.6%
44m

0.30

44.31m
L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

6.65
0.50

3.65

2.71

11

XAVIER MUNUERA FERNÁNDEZ

ARQUITECTE REDACTOR

Nº PLANOL:

ARQUITECTE CAP

ESCALA:

ORIOL PARÉS CAMPS

1/100

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS 2021 (fase 2):
Avda. Terra Nostra i Carrer Antoni Pujades (sota la via)

0.15

0.30

CARRER ANTONI PUJADES
SECCIÓ TRANSVERSAL

PLANOL:

3.22
L'ALCALDESSA:

DATA:

LAURA CAMPOS FERRER

NOVEMBRE 2021

