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1. ANTECEDENTS

1.2. Promotor

Rubí forma part de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que límit al nord amb Terrassa, a l’est

El promotor és l’Ajuntament de Rubí

amb Sant Quirze del Vallès, a l’oest amb Ullastrell i Castellbisbal i al sud amb Sant Cugat.
1.3. Autor del projecte
La mobilitat està basada preferentment en l’ús del vehicle privat degut a les característiques del
desenvolupament urbanístic i la morfologia de la zona. Tot i així, la pràctica de la bicicleta es realitza cap

Aquest projecte ha estat redactat per:

a indrets fora del municipi gràcies a l’existència de corredors naturals i la renovació de camins rurals i la
definició de recorreguts continus de vies verdes renovats els últims anys.

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Aquestes vies verdes no tenen continuïtat urbana dins el municipi en excepció de petites actuacions,

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting

zones pacificades, zones 30 o la execució l’any 2015 d’un petit tram al polígon de la Llana.

Col·legiat número 20.306

És per això que l’ajuntament promou la connexió del Torrent dels Alous, on discorren diversos camins
naturals, amb l’estació de FGC amb una nova via ciclista.

2. OBJECTE

1.1. Emplaçament

El present projecte contempla les tasques de construcció d’un nou carril bicicleta que connecti la
Urbanització de Can Sant Joan amb el Torrent dels Alous i l’Estació de FGC.

L’emplaçament del projecte es troba comprès entre el Torrent dels Alous, començant a l’alçada del pas
sota l’Avinguda de la Generalitat, passant per l’interior del parc, seguint en paral·lel al carrer Marconi, i

El recorregut s’inicia en dos punts. Per una banda a la via verda que discórrer pel Torrent dels Alous

fins a l’estació de FGC.

fins arribar al Parc de la Pau i la Salut. Per altra banda, un segon tram de via ciclista s’inic ia, empalmant
un tram ja existent, a la carretera de Rubí (BP-1503) i discórrer un tram pel carrer Marconi on
posteriorment entra al Parc de la Pau i la Salut.

Ambdós camins es trobem i recorren el parc sobre paviment existent, marcat amb un seguit de pun ts.
La pista bici recórrer tot el Parc paral·lelment al carrer Marconi i l’atravessa el carrer al finalitzar -se el
parc. Des d’aquest punt, la pista bici discórrer per la banda esquerra del carrer Marconi, paral·lela a la
via del tren. Aquest nou tram de camí es realitza sobre tot-ú artificial. El camí s’allarga fins arribar al
carrer d’Edisson, que trenca a l’esquerra. Durant el pocs metres discorrerà per la vorera sud del carrer,
compartida amb vianants, fins creuar el carrer i entrar al Passeig del Ferrocarril.
A partir d’aquest punt i fins arribar a l’estació, el carril bici estarà marcat amb un seguit de punts, indicant
que el recorregut serà compartit amb vianants. Aquest realitzarà un nou creuament a l’Avinguda de Can
Cabanyes. En el seu tram final discorrerà pel carrer sud de l’estació.
Durant tot el recorregut s’han projectat un total de 6 aparcaments exclusius i degudament senyalitzats
per a bicicletes.
Figura 1. Emplaçament del tram de carril bicicleta objecte d’aquest projecte.
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Tots els trams de carril bici que es situïn al costat de la calçada es protegiran amb una franja de

5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

seguretat de 60 cm i amb abalisament tipus zebra.
5.1. Descripció particular de la solució
Al llarg de tots aquests espais, trobem materials i qualitats molt diverses, resultat de successives obres
i reparacions parcials que s’han produït al llar dels anys. Així les calçades són de mescla bituminosa,

Les seccions dels carrers per on es defineix el traçat varien en funció del tram, així doncs, s’han definit

les voreres estan pavimentades amb diferents tipus de panot i llamborda de formigó i les vorades són

diferents seccions tipus del carril en funció de cada cas.

de formigó i granítiques segons la zona.
En els trams on el carril bici sigui separatiu, s’ha de mantenir una amplada de 2,50 m en cas de ser de
Els carrers esmentats estan consolidats i disposen de totes les xarxes de serveis: aigua, clavegueram,

doble sentit i de 1,20 en cas de ser sentit únic. La velocitat de disseny serà l’associada a la velocitat de

gas, telèfon, baixa tensió i enllumenat públic. Tots els serveis discorren soterrats.

la via. Si a més a més, el carril es situa a l’alçada dels vehicles, aquest anirà protegit amb un sobreample
de 60 cm i un abalisament de peces tipus zebra de 83x13 cm cada 2,30 m. Els carrils es delimitaran amb
franges de 10 cm amb pintura acrílica blanca especial ciutat amb microesferes.

3. CONDICIONANTS
En els trams on el carril bici comparteixi espai amb els vianants s’ha assegurat també disposar d’una
No és de destacar cap element exterior que condicioni la definició constructiva del projecte. Molts dels

amplada mínima de 2,50 m. Aquests trams sempre es donaran sobre vorera. El vial compartit estarà

trams projectats es consoliden aprofitant camins ja existents.

marcat amb una línia de punts

En tractar-se d’un casc urbà, que es troba fortament consolidat, s’han de respectar les alineacions

La intervenció amb la xarxa d’enllumenat públic comportarà el desplaçament dels bàculs actuals no més

existents tant en planta com en alçat.

de 2 metres de la ubicació actual.

Part del projecte discorre pel jaciment arqueològic del Llac dels fòssils, segons es desprèn de la fitxa

Les voreres seran de peces de paviment de panot de morter de ciment de 20x20x4 cm o bé de peces de

Q-38 del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí.

formigó de 20x40 cm, sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix com a mínim. Aquest paviment
seguirà les actuals cotes de nivell. El perímetre de les voreres està constituït per vorada de formigó tipus

Tot i que totes les actuacions són superficials, caldrà d’un seguiment arqueològic específic en fase

T3, segons detall a la documentació gràfica.

d’execució de les obres .
Es projecten les corresponents rampes per a eliminar les barreres arquitectòniques, guals de minusvàlids
realitzats amb depressió de vorera segons O.VIV.561/2010. També s’actualitzaran els passos de vianants

4. ABAST DE LA FEINA

existents, a la normativa vigent.

L’encàrrec consisteix en la redacció del projecte executiu, tenint en compte la proposta de planta
definida en l’Avantprojecte de l’Anella Verda i les diferents seccions tipus proposades.
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5.2. Accessibilitat
5.6. Ferms i paviments
El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat (D. 135/1995 de
24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i

La pavimentació del nou carril bici es realitzarà amb paviment de mescla bituminosa, formigó, paviment

supressió de barreres arquitectòniques.), en la mesura que sigui possible., donades les condicions

de panot o bé amb sòl estabilitzat en funció del tram.

topogràfiques de l’àrea. No obstant això, el projecte no afegeix cap reducció de les condicions
d’accessibilitat existents, sinó que les millora.

En les ampliacions de vorera, s’utilitzarà el mateix acabat que la vorera existent que es correspon a
paviment de panot amb peces de 20x20 cm o bé a peces de formigó de 20x40 cm.

S’ha seguit:
Els trams on el nou carril bici discorre per zones verdes existents, es pavimentarà amb sòl estabilitzat, i
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones

s’encintarà amb vorada de formigó de 20x14 cm.

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados

En els creuaments, es preveu la pavimentació de la pista bici mitjançant un tractament superficial amb
dues capes de morter sintètic de color vermell. Per poder executar la pavimentació, es realitzarà
prèviament un microfresat del paviment existent per tal de garantir l’adherència de la nova capa.

5.3. Traçat, replantejament i definició geomètrica
5.7. Climatologia, hidrologia i drenatge
Es tracta d’una àrea consolidada, com ja s’ha indicat. Per tant, l’alineació del nou carril bicicleta s’ha
adaptat a les alineacions existents de calçada, voreres i a la resta d’elements d’urbanització.

No es preveu la modificació de la xarxa de drenatge existent.

En el tram del Torrent dels Alous es preveu substituir dos drenatges existents i la formació de dos nous
5.4. Moviment de terres

drenatge en punts baixos on actualment es concentra l’escorrentiu. Tots els drenatges es materialitzaran
mitjançant la formació d’un gual rebaixat amb base de formigó i revestiment d’escullera. També es preveu

Donat que es tracta de la definició d’un carril bici situat en una àrea consolidada, el moviment de terres

la col·locació d’una reixa sobre el gual de pintes existent que creua el Torrent dels Alous.

associat a l’obra és mínim, doncs els condicionants de l’edificació existent i dels encontres amb la vialitat
existent així ho configuren. El moviment de terres general estarà associat a la formació del nou carril

5.8. Mobiliari urbà

bicicleta al carrer Marconi, i al condicionament del Torrent dels Alous.
Es retirarà el mobiliari existent segons consta els plànols. En concret, papereres i panells.
La resta del moviment de terres anirà associat a les rases per la recol·locació dels diferents bàculs.
Els elements de mobiliari urbà nou previstos en el present projecte són els següents:
Les terres excavades es duran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i mitjançant un

- Papereres tipus Barcelona

assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents serveis.

- Panells informatius

No es realitzà cap estudi geotècnic ni cap estudi geològic.

Aquests elements estan descrits, definits i representats segons consta en els plànols de projecte i/o als
amidaments corresponents.

5.5. Disponibilitat dels terrenys

Tots els terrenys són de propietat pública i no hi ha cap ocupació temporal.
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5.9. Enllumenat pùblic

5.12.

Companyes de serveis

Es preveu la reubicació d’alguns dels bàculs existents atès que es troben dins la traça del carril bici

5.12.1 Aigua

projectat. Això implicarà l’obertura de rases en els casos que sigui necessàri desplaçar el bàcul. No

Actualment tot l’àmbit es troba servit per una xarxa soterrada. No es preveu cap afecció a la xarxa

obstant això, no es preveuen modificacions a la resta de la xarxa elèctrica.

d’abastament d’aigua potable.

5.12.2 Electrictat (MT)
5.10.

Seguretat vial

En aquesta obra no es preveu cap afecció a la MT ni cap nou traçat.

La senyalització vertical i horitzontal del nou carril bici es disposa d’acord amb el “Manual de senyalització

5.12.3 Electricitat (BT)

per a vies ciclistes” de la Generalitat de Catalunya, i seguint les recomanacions donades en l’avantprojecte

En aquesta obra no es preveu cap afecció a la BT ni cap nou traçat.

de l’anella verda de Rubí.
5.12.4 Gas
Es disposaran marques de via ciclista representades pel símbol d’una bicicleta i fletxes direccionals

No existeix afectació a la xarxa de subministrament de gas fruit de l’execució de les obres.

d’acord amb el “Manual de senyalització per a vies ciclistes” de la Generalitat de Catalunya. Així mateix,
es disposaran les marques longitudinals necessàries per a la delimitació dels sentits de circulació de la

5.12.3 Telecomunicacions

pista bici, i les marques exteriors de la pista bici en les interseccions.

En aquesta obra no es preveu cap afecció a la xarxa de telecomunicacions ni cap nou traçat.

Per altra banda, també es modificarà la senyalització vertical existent als carrers que integren el carril bici,
per tal d’adaptar-la a les noves circumstàncies de circulació, i s’instal·larà la nova senyalització vertical
corresponent a la pista bici.

En aquest tram no es preveu la col·locació de cap separador físic entre el nou carril bici i el trànsit de
vehicles, atès que no hi ha cap tram que discorri en paral·lel al mateix nivell.

5.11.

Neteja urbana

En aquesta obra no es preveu cap afecció al sistema de neteja urbana.

6
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6. NORMATIVA APLICABLE

9. SEGURETAT I SALUT

En el Document núm. 3 Plec de condicions d’aquest projecte, s’inclou un llistat de normativa aplicable. En

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997,

cas d’omissions o contradiccions amb el Projecte Executiu redactat, aquest últim s’haurà de resoldre de

del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997 del

forma que compleixi sempre amb la normativa vigent.

24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la
“Guía Técnica” publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi bàsic

7. TOPOGRAFÍA

de seguretat i salut que s’adjunta al corresponent annex.

Per a la redacció del projecte no s’ha realitzat cap aixecament topogràfic. S’ha utilitzat la cartografia a

El contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’Estudi

escala 1:1000 facilitada per l’Ajuntament de Rubí, i també s’han utilitzat les cartografies i ortofotos vigents

bàsic de seguretat i salut del present projecte.

de l’Insitut Cartogràfic de Catalunya. Tota la documentació gràfica del projecte s’ha redactat en base al
sistema de referència cartogràfic ETRS89.

El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per al present Projecte
s’inclou en el pressupost general de l’obra i a l’annex corresponent i puja a la quantitat de 1.750,00 € a
nivell d’execució material.

8. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció dels materials

10. GESTIÓ DE RESIDUS

com en el control de fabricació i posada en obra, serà el determinat per la vigent Reglamentació sobre la
matèria, o en defecte d'això les quals fixi la Direcció facultativa de les obres.

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes d’enderroc d’elements de paviments,
formigó en massa, armat, tubs, elements d’obra de fàbrica i terres.

El pressupost associat al programa de control de qualitat, segons amidaments a l’annex corresponent és
de MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN euros amb QUARANTA-UN cèntims (1.751,41 €) de pressupost

Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y

d’execució material.

gestión de los residuos de construcción y demolición” en el present projecte s’inclou “l’Estudi de Gestió
de Residus” on s’estableixen les obligacions del contractista respecte a la producció i gestió dels residus

D’aquesta manera, el control de qualitat representa un cost inferior a l’un i mig per cent (1,5%) del

de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització,

pressupost de l’obra. En aquest cas, i donat el tipus i magnitud de l'obra projectada, les despeses que

reciclat i altres formes de valoració, assegurant que els destinats a operacions d'eliminació rebin un

s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra i dels informes específics

tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.

que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de
l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris

L’estudi de la gestió de residus s’adjunta com a annex.

fins l’un i mig per cent (1,5%) del pressupost d’execució material.

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’Estació de FGC

7

MEMÒRIA
R11016_Memòria.docx

11. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

11.3.

Serveis

A fi efecte de tenir un control adequat sobre la interferència en la via pública que es deriva de l’execució

Les xarxes de serveis de companyies subministradores d’aigua, gas, electricitat, xarxa de clavegueram i

de les obres de l’anella verda, es defineixen mesures relatives als itineraris alternatius i a la senyalització

telecomunicacions no sofreixen modificacions de consideració. En tot cas ha de prestar-se especial

que possibilita portar a terme adientment les fases de l’obra fins al seu acabament, ordenant el flux de la

atenció a les obres de demolició que es fan a l’entorn de la distribució de les mateixes.

circulació rodada, orientant i informant al vianant, i garantint igualment la màxima seguretat al personal
de l’obra.

Respecte a la xarxa d’enllumenat públic, es realitzaran les connexions en els nous bàculs i posteriorment
es realitzarà el canvi de lluminària i de bàculs a la nova ubicació, aprofitant els mateixos materials.

Les obres suposen desmuntatge i retirada d’elements de senyalització i mobiliari urbà obsolets o afectats
pel projecte, demolició de voreres i plataformes, definició de la pista bici projectada i finalment dotació
d’elements de mobiliari urbà i nova senyalització.

11.4.

Pavimentació

La pavimentació del nou carril bici es realitzarà amb paviment de mescla bituminosa, formigó, paviment
11.1.

Desmuntatge i demolició

Les obres s’iniciaran amb la instal·lació de la senyalització provisional necessària. Es reubicaran tots els

de panot o bé amb sòl estabilitzat en funció del tram.

Els diferents paviment previstos en el present projecte són:ç

elements que puguin quedar afectats per les obres.
Paviment de panot/peça
Es procedirà al desmuntatge dels elements de mobiliari urbà afectats (papereres, soterrament d’hidrants,

-

Paviment de panot/llamborda col·locat a truc de maceta sobre llit de morter.

panells, senyalització viària,...) amb transport fins al magatzem municipal.

-

Base de formigó HM-20, en capa de gruix mínim de 20 cm (existent o a executar)

-

Sub-base de tot-u, compactat al 98%, en capa de gruix mínim de 20 cm (existent o a executar)

S’enderrocaran totes aquelles franges de paviment necessàries per a la formació dels guals adaptats, i
tots aquells trams on el nou carril bicicleta discorre per nou traçat.

11.2.

Moviment de terres

A continuació s’excavarà la profunditat necessària als trams de nou traçat per a la formació de la nova via
ciclista, i també es reperfilarà el tram del Torrent dels Alous a condicionar.
Es preveu també, l’excavació i reblert de les rases necessàries per al desplaçament dels bàculs
d’enllumenat.
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Paviment de sòl estabilitzat
-

Paviment de sòl estabiltizat, en capa de 10 cm.

-

Sub-base de tot-u, compactat al 98%, en capa de gruix mínim de 20 cm.

-

Encintat amb vorada de formigó de 20x14 cm.

En els creuaments, es preveu la pavimentació de la pista bici mitjançant un tractament superficial amb
dues capes de morter sintètic de color vermell. Per poder executar la pavimentació, es realitzarà
prèviament un microfresat del paviment existent per tal de garantir l’adherència de la nova capa.

Els guals de vianants es construiran mitjançant peces prefabricades.
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11.5.

Senyalització

11.8.

Termini i pla de treball

Es procedirà a la senyalització tant vertical com horitzontal (passos de vianants, àrees d’aparcament,

Es preveu un termini d’obra de 4 MESOS. En qualsevol cas, el contractista realitzarà tants programes

carrils de circulació,...) corresponent a la nova circulació proposada.

d’obra, totals o parcials, com li ordeni la direcció d’obra, que decidirà la seva aprovació. Quan els treballs
a executar tinguin una afectació sobre serveis aliens, es farà necessària la coordinació i conformitat del

La pintura serà de dos components en fred amb incorporació de microesferes de vidre en els passos de

servei afectat.

vianants i fletxes. En la resta de marques vial, s’utilitzarà pintura acrílica normal, també amb microesferes
de vidre.

12. CONSERVACIÓ DE LES OBRES

Si amb les obres s’afecta la senyalització existent ( tant horitzontal com vertical), aquesta s´haurà de

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i

restaurar abans de finalitzar l´obra.

tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques,

11.6.

Fases

edificacions, obres auxiliars, etc...).

No es tancarà la circulació pel carrer en cap moment de l’obra. Per tal de mantenir la circulació de vehicles

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepció definitiva.

el màxim de temps possible es realitzaran les obres de pintat en hores de baixa freqüència de vehicles.

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Els contenidors d’escombraries es desplaçaran d’acord a les necessitats d’obra, amb l’acceptació del

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de

servei de recollida i de manera que no s’interrompi el normal funcionament.

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

11.7.

Senyalització provisional durant les obres

La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C., l'esborrany de la "Instrucción
de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la "Instrucción 3.1.I.C de Trazado", el
"Reglamento General de Circulación" i les Ordenances municipals.

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA
En compliment de l’article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic no cal determinar la classificació a exigir als
contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera
l’import de 500.000 €. No obstant la classificació necessària seria:

No es preveu realitzar cap modificació dels sentits de circulació dels carrers adjacents. No es requereix
de la ubicació de cap equip provisional de semaforització.
Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà:
-

carrer en obres

-

estretament de calçada

-

pas de vianants

·

Categoria: 1

·

Grup: G

·

Subgrup: 6

14. REVISIÓ DE PREUS
Donat el termini d’execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus. En tot es regirà pel que
especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres.
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15. RESUM DEL PRESSUPOST

16.2.

Pressupost del programa de control de qualitat

Treballs previs i demolicions .....................................................................................................4.174,57 €

PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT ........................................................................1.751,41 €

Ferms i paviments ...................................................................................................................19.919,83 €
Urbanització.............................................................................................................................37.044,75 €

TOTAL CONTROL DE QUALITAT ...........................................................................................1.751,41 €

Senyalització i abalisament .....................................................................................................14.515,35 €

21% IVA ........................................................................................................................................367,80 €

Drenatge ....................................................................................................................................4.555,40 €

TOTAL IVA INCLOS ..................................................................................................................2.119,21 €

Jardineria i mobiliari ..................................................................................................................4.845,98 €
Serveis afectats .........................................................................................................................2.271,02 €

El pressupost del Programa de control de qualitat ascendeix a MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN euros

Seguretat i salut.........................................................................................................................1.750,00 €

amb QUARANTA-UN cèntims (1.751,41 €) més TRES-CENTS SEIXANTA-SET euros amb VUITANTA

Gestió de residus .........................................................................................................................975,00 €

cèntims (367,80 €) en concepte de l’IVA. Per tant, el pressupost total és de DOS MIL CENT DINOU euros

Altres partides alçades ............................................................................................................11.727,99 €

amb VINT-I-UN cèntims (2.119,21 €), IVA inclòs.

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................................................101.779,89 €
El pressupost d’execució material puja a la quantitat de CENT UN MIL SET-CENTS SETANTA-NOU euros

16.3.

Pressupost per al coneixement de l’administració

amb VUITANTA-NOU cèntims (101.779,89 €)
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRATA .............................................................................121.118,07 €
TOTAL CONTROL DE QUALITAT ...........................................................................................1.751,41 €

16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
TOTAL PRESSUPOST ........................................................................................................122.869,48 €
16.1.

Pressupost de contrata (PEC)

21% IVA ..................................................................................................................................25.802,59 €
TOTAL PRESSUPOST ........................................................................................................148.672,07 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...........................................................................101.779,89 €
DESPESES GENERALS (13%) ..............................................................................................13.231,39 €

Per tant, el pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a CENT VINT-I-DOS MIL VUIT-

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) ...................................................................................................6.106,79 €

CENTS SEIXANTA-NOU euros amb QUARANTA-VUIT cèntims (122.869,48 €) més VINT-I-CINC MIL
VUIT-CENTS DOS euros amb CINQUANTA-NOU cèntims (25.802,59 €) en concepte de l’IVA. Per tant,

TOTAL ..................................................................................................................................121.118,07 €

el pressupost total és de CENT QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS euros amb SET

21% IVA ...................................................................................................................................25.434,79 €

cèntims (148.672,07 €), inclòs Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Gestió de residus, Programa de Control

TOTAL IVA INCLOS ..............................................................................................................146.552,86 €

de Qualitat i IVA.

El pressupost del Projecte ascendeix a CENT VINT-I-UN MIL CENT DIVUIT euros amb SET cèntims
(121.118,07 €) més VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE euros amb SETANTA-NOU
cèntims (25.434,79 €) en concepte de l’IVA. Per tant, el pressupost total és de CENT QUARANTA-SIS
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS euros amb VUITANTA-SIS cèntims (146.552,86 €), inclòs Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut, Gestió de residus i IVA.
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17. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE
Els documents que formen part d’aquest projecte són:

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

MEMÒRIA

Amidaments

ANNEXOS
Annex núm. 1.- Antecedents

Quadre de preus núm. 1

Annex núm. 2.- Senyalització

Quadre de preus núm. 2

Annex núm. 3.- Serveis afectats

Pressupost

Annex núm. 4.- Pla de treballs

Resum del pressupost

Annex núm. 5.- Estudi bàsic de seguretat i salut
Annex núm. 6.- Pla de control de qualitat
Annex núm. 7.- Justificació de preus
Annex núm. 8.- Gestió de residus
Annex núm. 9.- Aspectes mediambientals particulars

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS
Plànol núm. 1.- Situació i índex
Plànol núm. 2.- Emplaçament i distribució de fulls
Plànol núm. 3.- Planta topogràfica
Plànol núm. 4.- Treballs previs i demolicions
Plànol núm. 5.- Planta general
Plànol núm. 5.A. Vista general
Plànol núm. 5.B. Planta sobre topogràfic
Plànol núm. 5.C. Planta sobre ortofoto
Plànol núm. 6.- Seccions tipus i detalls
Plànol núm. 7.- Senyalització i defenses
Plànol núm. 7.A. Planta
Plànol núm. 7.B. Detalls
Plànol núm. 8.- Serveis afectats
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18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una obra
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots els elements que són
necessaris per a la utilització de l’obra (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.) i és
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general

19. CONCLUSIÓ
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest projecte,
es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar correctament i es sotmet
la seva aprovació als òrgans de l’administració.

Autor del projecte:

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Rubí, abril de 2017
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1. ANTECEDENTS

2. CRITERIS DE DISSENY

Rubí forma part de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que límit al nord amb Terrassa, a l’est

Les actuacions definides en el present projecte, es projectaran tenint en compte els criteris de disseny de

amb Sant Quirze del Vallès, a l’oest amb Ullastrell i Castellbisbal i al sud amb Sant Cugat.

vies ciclistes de les següents publicacions:

La mobilitat està basada preferentment en l’ús del vehicle privat degut a les característiques del



desenvolupament urbanístic i la morfologia de la zona. Tot i així, la pràctica de la bicicleta es realitza cap
a indrets fora del municipi gràcies a l’existència de corredors naturals i la renovació de camins rurals i la

‘Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya’, Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, any 2007.



‘Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible’, Àrea Metropolitana de
Barcelona l’any 2014.

definició de recorreguts continus de vies verdes renovats els últims anys.

Aquestes vies verdes no tenen continuïtat urbana dins el municipi en excepció de petites actuacions,

‘Manual de disseny de carrils bici de Barcelona’, Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona l’any 2016.

zones pacificades, zones 30 o la execució l’any 2015 d’un petit tram al polígon de la Llana.
En aquests documents es defineixen les diferents tipologies de vies ciclistes a partir de dues
És per això que l’ajuntament promou la connexió del Torrent dels Alous, on discorren diversos camins

característiques com són:

naturals, amb l’estació de FGC amb una nova via ciclista.


El grau de segregació del trànsit ciclista respecte del trànsit motoritzat i respecte dels vianants



La correspondència del traçat de la via ciclista respecte de la via principal

A partir de la classificació de les diferents tipologies de vies per a bicicletes considerades a la Llei 19/2001,
segons especifica el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, es defineixen les següents
tipologies de vies ciclistes:

Camí verd: Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre per espais naturals i boscos.
Pista bici: Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent de les carreteres.
Carril bici protegit: Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la calçada.
Carril bici: Via per a ciclistes adossada a la calçada.
Carril bici en carrers de zona 30: Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h.
Vorera bici: Via ciclista senyalitzada sobre la vorera.
Carril bici en carrers de convivència: Via compartida amb els vianants, trànsit amb limitació a 20 km/hi
preferència pels vianants.

Per al desenvolupament del projecte es tindran en compte els criteris de disseny dels manuals citats
anteriorment, especialment respecte les dimensions de la via ciclista, els pendents, els radis de gir, les
distàncies de visibilitat, els acords verticals, les inclinacions transversals, la resolució de les interseccions
i els criteris de senyalització.
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2.1. Camí verd

2.2. Carril bici protegit

Els nous camins verds, compartits amb vianants, tindran una amplada d entre 3 i 4m. Els camins verds

Els carrils bici es situaran al costat dret de la calçada segons el sentit de circulació, tindran una amplada

que es desenvolupin sobre camins existents, tindran una amplada mínima de 3m. S’hauria de minimitzar

de 2,5m i una velocitat de disseny associada a la velocitat de la via.

pendents superiors al 6%. No obstant, en els trams existents o en zones amb molta pendent, es valoraran
percentatges superiors. El pendent transversal màxim serà del 2%. La velocitat de disseny aproximada

A aquesta amplada s’hi haurà d’afegir un sobreample de 55 cm corresponent a la senyalització horitzontal,

del camí serà de 30km/h.

formada per dues franges: Una de 10 cm que forma el límit del carril i una altra de protecció de 30 cm,
separades 15 cm amb pintura acrílica especial ciutat amb microesferes.

Si els camins són pavimentats, la senyalització horitzontal estarà formada per marques viàries de color
blanc. El símbol ciclista s’ha de dibuixar a l’inici dels camins verds i a intervals regulars (cada 250 m

En cas de carrils bici paral·lel a una línia d’aparcaments en cordó s’haurà de deixar una banda de

aproximadament), ja que només té l’efecte de recordar que es troben en una via per a bicicletes.

seguretat entre ells per evitar que l’obertura de les portes dels vehicles afecti la circulació dels ciclistes.
L’amplada d’aquesta banda serà de 1,10m. També estarà formada per dues franges: Una de 10 cm de

La senyalització vertical estarà formada per un cartell de 90x60 cm format per un tipus S‐33 fons verd

límit del carril i una altra de protecció de 30 cm, separades 70 cm amb pintura acrílica blanca especial

amb una simbologia d’espai compartit entre vianants i bicicletes. Aquest cartell es col·locarà a l’inici i al

ciutat amb microesferes.

final del camí verd, després de cada intersecció i cada 500 m de recorregut.
Caldrà instal·lar una protecció entre el carril bici i la calçada, en lla franja de seguretat. Aquesta estarà
Els suports de les senyals seran preferentment amb materials reciclats amb cromatisme i forma que

formada per un element tipus zebra de Zicla o equivalent de 82x13 cm, de color negre i blanc.

afavoreixin la integració amb el paisatge. Els cantells seran arrodonits.
En cas que l’itinerari ciclista tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de vehicles de

Es senyalitzarà horitzontalment, amb un paviment de color diferenciat de la resta de la calçada, els punts

motor es farà servir el senyal P‐22 de 90 cm reflectant nivell 2, d’advertiment de perill de circulació de

que es considerin conflictius per tal d’augmentar la seguretat dels ciclistes. Els carrils bici se senyalitzaran

bicicletes per a la resta de conductors en cada sentit de circulació.

horitzontalment amb el símbol d’una bicicleta i amb fletxes direccionals. El símbol ciclista es dibuixarà a
l’inici de la via i a intervals regulars de 250m.

Tota la senyalització vertical es col·locarà a una alçada de 220 cm lliures segons norma.
La senyalització vertical a l’inici del carril es realitzarà amb el senyal R‐407 de 60 cm i també després de
cada intersecció. En el cas de carrils bici en sentit contrari, es complementarà amb el senyal R‐101 amb
la inscripció “excepte bicicletes” a l’inici del carril bici.
En cas que l’itinerari ciclista tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de vehicles de
motor es farà servir el senyal P‐22 de 90 cm reflectant nivell 2, d’advertiment de perill de circulació de
bicicletes per a la resta de conductors en cada sentit de circulació. La senyalització vertical es col·locarà
a una alçada de 220 cm lliures.
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2.3. Voreres bici

2.5. Carril bici en carrers de convivència

Per adoptar aquesta solució caldrà que les voreres tinguin una amplada mínima lliure de 3,0m per a un

L’espai serà compartit amb el vianant. La velocitat de disseny serà de 20 km/h. En carrers amb amplades

únic sentit de circulació de 1,20 m, i 3,8 metres per a circulacions dobles de 2,00 m d’amplada.

superiors a 5 m es senyalitzarà el carril bici en punts discontinus de 10 cm de diàmetre separats cada 20
cm i amb pintura acrílica blanca especial ciutat amb microesferes.

Sempre que es pugui es pavimentarà amb una coloració diferenciada. Els elements físics com arbres,
mobiliari urbà, il·luminació, computaran fora d’aquestes amplades, per obtenir una separació neta de la

Caldrà senyalització horitzontal amb el pictograma amb pintura acrílica blanca especial ciutat amb

vorera. Per proporcionar al ciclista més visibilitat envers els vehicles que poden sortir de les propietats

microesferes sobre la calçada a l’inici i final del carrer i cada 250 m.

privades, s’implantaran més a prop de la calçada. La velocitat genèrica de disseny d’una vorera bici serà
de 20km/h.

La senyalització vertical estarà formada per un cartell de 90x60 cm format per un tipus S‐33 fons verd
amb una simbologia d’espai compartit entre vianants i bicicletes. Aquest cartell es col·locarà a l’inici i al

La senyalització horitzontal es realitzarà amb pintura acrílica blanca especial ciutat amb microesferes

final del carrer i després de cada intersecció.

sobre el paviment existent de les voreres.
En cas que el carrer de convivència tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de vehicles
La senyalització vertical estarà formada pel cartell R‐407, a l’inici i al final de les voreres bici i també

de motor es farà servir el senyal P‐22 de 90 cm reflectant nivell 2, d’advertiment de perill de circulació de

després de cada intersecció. En el cas de carrils bici en sentit contrari, es complementarà amb el senyal

bicicletes per a la resta de conductors en cada sentit de circulació. Tota la senyalització vertical es

R‐101 amb la inscripció “excepte bicicletes” a l’inici del carril bici.

col·locarà a una alçada de 220 cm lliures segons norma.

En cas que l’itinerari ciclista tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de vehicles de

2.6. Elements comuns

motor es farà servir el senyal P‐22 de 90 cm reflectant nivell 2, d’advertiment de perill de circulació de
bicicletes per a la resta de conductors en cada sentit de circulació. La senyalització vertical es col·locarà

Per augmentar la seguretat viària, sempre que sigui possible, els creuaments es realitzaran vinculats a

a una alçada de 220 cm lliures

passos de vianants existents.

2.4. Carril bici en carrers de zona 30

S’executarà una pavimentació específica amb slurry vermell, amb una amplada de 2,5 m limitada amb
dues franges discontinues a banda i banda amb quadrats de 25x25 cm amb pintura blanca de dos

L’espai serà compartit amb la calçada, no segregat i amb una velocitat de disseny assimilada a la zona

components amb microesferes i separats 25 cm.

30.
Quan els itineraris de bicicletes tinguin cruïlles semaforitzades, cal que els semàfors incorporin el
La senyalització vertical estarà formada per un cartell de 90x60 cm format per un tipus S‐33 fons verd

pictograma de les bicicletes.

amb una simbologia d’espai compartit entre vianants i bicicletes. Aquest cartell es col·locarà a l’inici i al
final del carrer i després de cada intersecció.

Els suports de les senyals seran preferentment amb materials reciclats que i amb aspecte que afavoreixin
la integració amb el paisatge, amb cantells arrodonits. Tota la senyalització vertical es col·locarà a una

Caldrà senyalització horitzontal amb el pictorgrama amb pintura acrílica blanca especial ciutat amb

alçada de 220 cm lliures segons norma. En les diferents implantacions de les fases es decidirà els punts

microesferes sobre la calçada a l’inici i final del carrer i cada 250 m.

d’interès necessaris a senyalitzar.

En cas que el carrer de zona 30 compartit tingui alguna intersecció amb una carretera amb circulació de

Caldrà preveure zones d’aparcaments en els punts d’interès senyalats, equipaments o zones de parada.

vehicles de motor es farà servir el senyal P‐22 de 90 cm reflectant nivell 2, d’advertiment de perill de

Es senyalitzarà les zones d’aparcament mitjançant una senyal tipus S‐17 de 60x40 cm fons blau.

circulació de bicicletes per a la resta de conductors en cada sentit de circulació. Tota la senyalització

L’aparcament tipus serà el model tipus universal o equivalent.

vertical es col·locarà a una alçada de 220 cm lliures segons norma.
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1. INTRODUCCIÓ

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Per a la redacció del present annex es recullen els criteris i normatives per a la correcta definició de les

La disposició de les marques vials s’ha projectat d’acord amb les següents normatives i recomanacions:

característiques i paràmetres per la senyalització horitzontal i vertical de les obres del “PI 11 – Millora de

-

la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’Estació

Norma 8.2-IC “marques vials”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (B.O.E. de
4 d’agost i 29 de setembre)

de FGC”.

-

“Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, 2ª edició de maig de 2007.

En el següent annex no es tindrà en compte la senyalització i l’abalisament provisional que pugui ser

-

L’Ordre Circular 304/89 MV, de 21 de juliol, sobre projectes de marques vials.

necessària durant l’execució de les obres.

-

Nota de Servei 2/07 sobre els (Criteris d’aplicació i de manteniment de les característiques de la
senyalització horitzontal).

2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

La finalitat de les marques vials és augmentar la seguretat, eficàcia i comoditat de la circulació, pel que
és necessari que es tingui en compte en qualsevol actuació vial com a part integrant del disseny, i no com

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització horitzontal i vertical, i l’abalisament de les

a simple afegit.

obres descrites en el present projecte són les següents:
-

Adaptació de la senyalització existent al curs del nou carril bicicleta projectat i als carrers que

3.1.

Tipologia de les marques

hi intersecten.
-

Disposició de nova senyalització vertical d’acord amb la normativa vigent.

Les marques viàries han de servir per delimitar els carrils per a bicicletes, separar fluxos oposats,

-

Disposició de nova senyalització horitzontal.

identificar línies de detenció i altres regulacions suplementàries dels senyals verticals de circulació.

-

Disposició de nous sistemes d’abalisament com a elements separadors del carril bici.
Les marques vials es poden classificar en:
-

Longitudinals discontinues.

-

Longitudinals continues.

-

Transversals

-

Inscripcions

Es disposaran marques de via ciclista representades pel símbol d’una bicicleta i fletxes direccionals
d’acord amb el “Manual de senyalització per a vies ciclistes” de la Generalitat de Catalunya. Així mateix,
es disposaran les marques longitudinals necessàries per a la delimitació dels sentits de circulació de la
pista bici, i les marques de delimitació de la pista bici en les interseccions.
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Les marques viàries seran, en general, de color blanc. Aquest color correspondrà a la referència B-118

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL

de la norma UNE 48 103.
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació, incloent tant la senyalització de codi com
Als plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les plantes generals de Senyalització i els detalls

la d’orientació.

de la mateixa, així com les dimensions de cada una de les marques vials emprades: longitudinals,
transversals, etc.

4.1.

Normativa aplicada

3.2.

Propietats físiques

“Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” aprovada per l’Ordre
FOM/534/2014 de 20 de març.
“Manual de senyalització per a vies ciclistes” (Esborrany Octubre 2012), del Departament de

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de marques vials,

Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Transports i Mobilitat) de la Generalitat de Catalunya.

són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

-

d’aquest projecte.

Es preveu el pintat de les marques vials amb pintura acrílica en solució aquosa i reflectant amb

“Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, 2ª edició de maig de 2007.

4.2.

Senyalització vertical considerada

microesferes de vidre. El pintat dels símbols, zebrejats, inscripcions i passos de vianants es realitzarà
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre.

L’actuació aquí especificada consisteix, per una banda, en la modificació de la senyalització vertical
existent al curs del traçat del nou carril bicicleta, per tal d’adaptar-la a les noves circumstàncies de
circulació.
Per l’altra banda, també inclou la col·locació de la senyalització vertical necessària del nou carril bici. En
concret s’ha previst la col·locació de senyalització d’indicació de pista bici, i la d’advertència de pas de
ciclistes.

4
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4.2.1.

Senyals de codi

5. ABALISAMENT

La situació dels senyals està fixada en els plànols de Plantes de Senyalització. La senyalització vertical

Per tal de separar adequadament la pista bici, del trànsit de vehicles motoritzats es preveu una franja

de codi té la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de Fomento”.

separadora de 60 cm d’amplada, on es col·locaran elements físics de separació del tipus Zebra.

S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en les interseccions de

El separador de carril bici tipus Zebra és un element dissenyat perquè serveixi de barrera contra la invasió

la pista bici amb els carrers, d’acord amb l’estipulat en la Instrucció 8.1-IC i als manuals.

de vehicles al carril bici, però que en el cas que aquesta es produeixi, no suposi un dany important per al
propi vehicle.

Per la col·locació de la senyalització vertical s’ha considerat:
-

Senyals de la pista bici:
o

-

4.2.2.

Senyals quadrades de 40 cm de costat

Senyals de circulació de vehicles:
o

Senyals quadrades de 60 cm de costat

o

Circulars de 60 cm de diàmetre

o

Senyals rectangulars de 40x60 cm de costat

o

Senyals triangulars de 70 cm de costat

o

Senyals octogonals de 60 cm d’amplada

Es tracta d’un element fet 100% amb plàstic reciclat, amb una alçada de 13 cm i una longitud de 82,8 cm,
que es pot col·locar paral·lel o inclinat respecte l’eix de la via. En el cas de la pista bici projectada, es
preveu col·locar-los amb una inclinació de 15 graus.

Senyals d’orientació

La senyalització d’orientació de la pròpia pista bici, com per exemple, panells informatius dels itineraris i
de les connexions possibles, no s’han definit en detall en aquest projecte.
En el Document núm. 2 Plànols s’inclou la ubicació en planta i el detalls de cadascuna de les senyals
projectades.
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1. INTRODUCCIÓ

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS

El present annex té com a objecte la definició dels serveis existents, presents a la zona d’actuació de les

Dins la zona de projecte, s’ha detectat la presència de nombrosos serveis, donat que es tracta d’una zona

obres definides en aquest projecte.

urbana.

Les obres del “PI 11- Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant

En concret s’ha detectat la presència dels següents serveis:

Joan, Torrent dels Alous i l’Estació de FGC” es troben situades al municipi de Rubí, a la comarca del

-

Xarxa elèctrica (Fecsa-Endesa)

Vallès Occidental.

-

Xarxa d’aigua potable (Sorea)

-

Xarxa de telefonia (Telefónica, SA)

-

Xarxa de fibra òptica (ONO)

-

Xarxa de gas (Gas Natural)

-

Xarxa d’enllumenat públic (Ajuntament. de Rubí)

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres d’implantació

-

Xarxa de clavegueram (Ajuntament de Rubí)

del carril bici a Rubí han consistit en consultes efectuades a les companyies de serveis i organismes per

-

Xarxa de transport públic (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS.

conèixer quins serveis hi ha a la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines instal·lacions i
serveis, siguin públics o privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i valorar la seva

Tot i la gran presència de serveis, només es preveu l’afecció d’alguns dels bàculs. Tot i això, no es crea

modificació o restitució.

un annex exclusiu d’enllumenat públic, donat que els canvis que es pordueixen a la xarxa d’enllumenat
consten només del desplaçament de pocs metres dels bàculs per tal d’apartar-los de la zona de pas de

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte i la cartografia a escala 1:1000
i

s’han

efectuat

les

consultes

pertinents

a

través

de

la

plataforma

eWise

la pista ciclista.

d’Acefat

(HTTP://EWISE.ACEFAT.COM). La investigació realitzada ha permès recopilar la informació que es recull

S’ha previst també la recol·locació de les tapes de registre que es troben dins els trams que es pavimenten

en aquest annex per identificar cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària.

de nou, o bé en els tram de creuaments on es realitzarà el microfresat i un tractament superficial amb
dues capes de morter sintètic.

A partir de les dades inicials, s’han iniciat contactes amb les companyies propietàries de les instal·lacions,
segons els tipus i característiques dels serveis, i s’han verificat les afeccions amb les dades de camp

Així doncs, els serveis que resulten afectats són:

preses, per tal d’obtenir la situació i tipus de les instal·lacions subterrànies, d’acord amb la informació

-

Xarxa d’enllumenat públic (Ajuntament de Rubí).

aproximada subministrada per les companyies propietàries.

-

Renivellació tapes (múltiples companyies).

En l’apèndix núm. 1 d’aquest annex s’inclouen tots els contactes realitzats amb les companyies de serveis,
així com totes les respostes.
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4. SERVEIS AFECTATS

5. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS

A continuació es descriuen detalladament els serveis existents presents a la zona d’àmbit del projecte

La valoració de les diferents unitats que formen les variants dels serveis afectats s’ha realitzat d’acord

constructiu, amb la descripció del tipus d’afecció i la solució adoptada en cas de veure’s afectat per les

amb les informacions obtingudes de cada companyia o organisme, dels catàlegs de materials de les

obres.

empreses fabricants o bé subministradores, i dels quadres de preus de la construcció actualitzats.

Servei núm. 1

AJUNTAMENT DE RUBÍ

A continuació s’inclou la valoració dels serveis afectats pel projecte:

Xarxa d’enllumenat públic
SERVEIS AFECTATS
Descripció general:
Es tracta de la xarxa d’enllumenat públic de l’ajuntament de Rubí que disposa de certs bàculs en les
voreres on es projecta el pas de la via ciclista.

Xarxa d’enllumenat públic (Ajuntament de Rubí)

Pressupost de reposició
428,92 €

Renivellació tapes (múltiples companyies).

1.842,10 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

2.271,02 €

Solució adoptada:
Es preveu la substitució del bàcul existent per un de nou que es col·locarà a una distància màxima de
2m en una zona exterior a la via ciclista. Les lluminàries i les columnes seran reutilitzades.

4
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ANNEX NÚM. 4 PLA DE TREBALLS

DIAGRAM A DE BARRES. PLANEJAM ENT
PI11 - PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI

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

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es defineixen

o d’enginyeria civil.

els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra.

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits que fan necessària

Moviment de terres, excavacions

la redacció de l’estudi complet, que són :

*

Maquinària d’excavació

*

Maquinària de moviment de terres

-

Que el pressupost d’execució per contracte sigui inferior als 450.759,08 € (75 MPTA.)

*

Camió grua

-

Que la durada de les obres sigui superior a 30 dies laborables i que en algun moment hi hagi

*

Retroexcavadora

més de 20 treballadors simultàniament.

*

Eines manuals

-

Que el volum de mà d’obra total sigui superior a 500 dies.

-

Que es tracti d’una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.
Obres d’urbanització i paleteria

En aquest cas la durada dels treballs s’estima que serà de QUATRE (4) mesos, però el nombre màxim

*

Camions

simultani de treballadors no superarà els 20 en cap cas.

*

Camions formigonera

*

Encofrats

*

Formigoneres

*

Camió-grua

*

Eines manuals

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
El projecte inclou les obres necessàries per la implantació del carril bicicleta entre la urbanització de Can
Sant Joan, Torrent dels Alous i l’Estació de FGC..

El procés constructiu inclou les següents unitats:

-

Desmuntatges i demolicions

-

Excavació de terres

-

Pavimentació i urbanització

-

Senyalització i abalisament

-

Treballs de jardineria

-

Serveis afectats

-

Acabat i neteja de les restes d’obra

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’Estació de FGC
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4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES
A les excavacions i moviment de terres i esculleres:

Per feines de paleta i encofradors en general:

Riscos:

Riscos:

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines.

-

Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera.

-

Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina.

-

Projecció de partícules

- Circular amb el bolquet aixecat.

-

Fiblades amb objectes punxants

- Fallida de frens i direccions en camions.

-

Cops contra objectes

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camió basculant.

-

Ferides per punxades als peu o a les mans

- Caigudes de la cullera en reparacions.

-

Ferides per tall als peus o a les mans

- Caiguda dins la zona d’excavació.

-

Esquitxos de formigó als ulls

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de camions.

-

Dermatosis provocades pel ciment

- Bolcada de les màquines.

-

Erosions i contusions per manipulació

-

Atropellaments per maquinària o vehicles

Mesures col·lectives de protecció:

-

Atrapades per la maquinària

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil.

Mesures de protecció col·lectives:

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes.
- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques,

- Neteja de la zona de treball.

clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc.

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària.

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines.

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures.
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.
- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del

Mesures de protecció individuals:

moviment dels mateixos.
- Cabina amb protecció anti-bolcada.

- Casc de seguretat.

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format.

- Ulleres front a la projecció de partícules.

- Camions amb cabina protegida.

- Cinturó de seguretat.
- Guants de cuiro.

Mesures individuals de protecció:

- Botes de canya alta de goma.
- Calçat amb plantilla d’acer.

- Casc homologat.
- Ulleres anti-pols en cas necessari.
- Orelleres anti-soroll.
- Cinturó anti-vibratori pel maquinista.
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari.
- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari.
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5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS

5.1. Medis auxiliars

Senyalització dels riscos

-

Tanca new-jersey rígida en el carrer.

-

Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització
adequada. A continuació s’adjunta una relació de les senyals més comuns segons la seva finalitat.

5.2. Riscos de danys extra professionals i a tercers i la seva prevenció

Senyalització dels riscos del treball

Existeix el risc sobre els usuaris del camí de ronda, o dels vehicles i vianants que circulin pel carrer Ricard
Boadella i Sanabria.

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix
la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que

Riscos:

treballen a l’obra. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu.
-

Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o
atropellament de persones alienes a l’obra.

-

Advertència risc elèctric

-

Banda d’advertència de perill

-

Caigudes a diferent nivell

-

Prohibit el pas a vianants.

-

Talls o punxades

-

Senyal d’ús obligatori del casc.

-

Senyal de perill de caigudes.
Mesures de prevenció:

Senyalització vial
-

Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres

Les obres afectaran el tram final, en cul-de-sac, del carrer Ricard Boadella i Sanabria que haurà de quedar

-

Tanques mòbils per tallar el pas en el carrer i en el passeig de ronda.

tallat, i també al darrer tram del passeig de Ronda, que també estarà tallat al pas, de manera que es

-

Senyalització obligatòria d’acord amb la norma 8.3-IC

prendran les mesures de protecció per tallar ambdós passos i de senyalització oportunes per tal d’advertir
del perill als vianants i vehicles que hi circulin en un i altre. La senyalització provisional necessària
s’efectuarà d’acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”.
El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :

-

Senyal triangular de perill d’obres

-

Senyal circular de limitació de velocitat

-

Cons

-

Tanques mòbils.

-

Línia de balises lluminoses
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6. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR

. Guants esterilitzats
. Xeringues d'un sol ús
. Termòmetre clínic

Serveis comuns
Es recomana disposar d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles

*

Assistència a accidentats

individuals amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per
cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els

conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

Serveis sanitaris i primers auxilis

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als

*

Reconeixement mèdic

centres d'assistència, en aquest cas :¡

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i

Centre d’Atenció Primària Antón de Borja

que serà repetit en el període d'un any.

C/ Edison, 0.
Tel: 935 884 555

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no
procedeix de la xarxa de proveïment de la població.

Centre d’Atenció Primària Sant Genís
C/ Miquel Mumany, 0.

*

Farmaciola

Tel: 936 991 729

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i

Hospital Universitari General de Catalunya

Higiene en el Treball.

c/ Pedro i Pons, 1
Tel : 935 656 000

Contingut:

Emergències mèdiques 112.

. Aigua oxigenada
. Alcohol de 96 º
. Tintura de iode
. Mercurocromi
. Amoníac
. Gasa estèril
. Cotó hidròfil
. Benes
. Esparadrap
. Antiespasmòdics
. Analgèsics
. Tònics cardíacs d'urgències
. Torniquet
. Bosses per aigua o gel
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7. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
9. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que
aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes en aquest

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi

Estudi bàsic de Seguretat I Salut en el Treball.

de personal qualificat en cas de màxima urgència.
Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball
- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el

en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al

treball.

Departament de Treball.

8. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al
Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts:

de treball i empresa.

- Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera que no

10. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT

interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat.
L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual
- Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus (sacs i

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de

contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no

seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.

s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra.

- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista.

Rubí, abril de 2017

- Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons

L’autor del document,

dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència (dispensari municipal,
farmàcies, ambulàncies i hospital més proper).
Joan Macarro Ortega
- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola que hi haurà

Enginyer de camins, canals i ports

d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de treball a la qual estigui adscrit

ABM, Serveis d’enginyeria i consulting, SL

el contractista.
- La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: alcohol,
aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada antisèptica, liniment, benes
elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó.
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

01 Subbase

Subcapítol

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501
Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 1097-5
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103201
Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de materials tractats amb conglomerants
hidràulics, segons la norma NLT 305-90

J03D8208

J03DB20A

J03DK20H

J03DM20K

J9241101

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2
Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT
354 i UNE-EN 933-3
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104
Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

J030970B

J030A50A

J030F60F

J030H705

J030K50L

J03D4204

J03D5205
J03D8208

Control de recepció

J0304503

Tipus de Control:

Planejament

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

11,32

10,59

58,69

25,65

48,45

35,80

7,42

53,52

29,97

26,29

45,28

10,59

58,69

25,65

48,45

35,80

7,42

53,52

59,94

26,29

1

1

Planejament

1

1

1

1

1

1

2

1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

53,52

29,97

29,97

36,85

28,37

20,74

156,78

79,72

26,29

53,52

29,97

29,97

36,85

28,37

20,74

156,78

79,72

26,29

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 27)

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

J2VCR10P

G921R02J

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

J2VCP10M

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

Operacions de Control

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
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J060AH00

Control d'execució

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

J03D4204

Tipus de Control:

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

Control de recepció

J0304503

Tipus de Control:

Operacions de Control

750,000

750,000

1.500,000

4.500,000

2.250,000

750,000

3.000,000

4.500,000

750,000

100,000

5.000,000

500,000

100,000

2.500,000

2.500,000

500,000

2.500,000

1.000,000

500,000

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 28)

02 Ferms i paviments

Capítol

G935U012

01 Pressupost PI11

Obra
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Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,

1

Tram

Tram

2

Tram

Tram

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Tram

Estadístic

Estadístic

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Tram

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

479,700 m3

4,0000

4,0000

Pàgina:

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

96,250 m3

Pàgina:

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 172 i
UNE-EN 13043

J03DK20H

J03HT40W

02 Voreres

01 Plantacions

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs,
sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents
Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

JR471150

Control de recepció

J011A200

Tipus de Control:

113,20

21,18

30,18

35,80

7,42

100,32

5

1

1

1

1

1

1.000,000

1.000,000

1.500,000

4.500,000

750,000

4.500,000

4,00

15,44

61,76

Si

4

1,00

1,00

69,96

143,81

69,96

143,81

1

1

Planejament

1.000,000

1.000,000

0,000

1,00

2,00

148,88

92,53

148,88

185,06

Si

Si

1

2

0,000

0,000

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 53)

06 Jardineria i mobiliari
Subcapítol

GR720001

01 Pressupost PI11
Capítol

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339

J9C11F3A

Obra

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

Operacions de Control

J911G2CD

Control de recepció

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

Tipus de Control:

11,32

10,59

30,18

35,80

7,42

100,32

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

Control de recepció

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,

G9E1320N

J060120G

Tipus de Control:

10,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Planejament

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 35)

03 Urbanització

Subcapítol

G9GA0004

01 Pressupost PI11

Capítol

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

J2VCR10P

Obra

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

J2VCP10M

Control d'execució

Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 1097-5

J03DB20A

Tipus de Control:

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Operacions de Control

J03DA209

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

Tram

Tram

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

3

Tram

Estadístic

Estadístic

4

0,0300

0,0180

Estadístic

Global

220,000 m2

1,0000

1,0000

Pàgina:

93,000 m2

1,0000

45,000 m3

3,3300

3,3300

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Pàgina:

RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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RESUM DEL PLA DE CONTROL

RESUM DEL PLA DE CONTROL
Planejament

Pàg.:

Planejament

Pàg.:

2

1

NIVELL 3: Subcapítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol
01.01.01
Treballs previs
3.636,90
0,00
0,00
Subcapítol
01.01.02
Enderrocs
1.330,84
0,00
0,00
Capítol
01.01
Treballs previs i enderrocs
4.967,74
0,00
0,00
Subcapítol
01.02.01
Subbase
22.454,57
1.141,94
5,09
Subcapítol
01.02.02
Ferms i paviments
1.250,02
0,00
0,00
Capítol
01.02
Ferms i paviments
23.704,59
1.141,94
4,82
Subcapítol
01.03.01
Vorades
26.196,36
0,00
0,00
Subcapítol
01.03.02
Voreres
17.886,89
275,53
1,54
Capítol
01.03
Urbanització
44.083,25
275,53
0,63
Subcapítol
01.04.01
Senyalització horitzontal
3.888,24
0,00
0,00
Subcapítol
01.04.02
Senyalització vertical
9.853,53
0,00
0,00
Subcapítol
01.04.03
Abalisament
1.082,66
0,00
0,00
Subcapítol
01.04.04
Semaforització
2.448,83
0,00
0,00
Capítol
01.04
Senyalització, abalisament i semaforització
17.273,26
0,00
0,00
Subcapítol
01.05.01
Actuació 1. Drenatge 1
1.090,62
0,00
0,00
Subcapítol
01.05.02
Actuació 2. Drenatge 2
1.090,62
0,00
0,00
Subcapítol
01.05.03
Actuació 3. Drenatge 3
1.169,13
0,00
0,00
Subcapítol
01.05.04
Actuació 4. Drenatge 4
1.169,13
0,00
0,00
Subcapítol
01.05.05
Actuació 5. Milllora del gual
901,43
0,00
0,00
Capítol
01.05
Drenatge
5.420,93
0,00
0,00
Subcapítol
01.06.01
Plantacions
531,45
333,94
62,84
Subcapítol
01.06.02
Terra vegetal
2.397,83
0,00
0,00
Subcapítol
01.06.03
Mobiliari urbà
2.837,44
0,00
0,00
Capítol
01.06
Jardineria i mobiliari
5.766,72
333,94
5,79
Subcapítol
01.07.01
Serveis afectats
2.192,10
0,00
0,00
Subcapítol
01.07.02
Enllumenat
510,41
0,00
0,00
Capítol
01.07
Serveis afectats
2.702,51
0,00
0,00
Subcapítol
01.08.01
Seguretat i salut
2.082,50
0,00
0,00
Capítol
01.08
Seguretat i Salut
2.082,50
0,00
0,00
Subcapítol
01.09.01
Gestió de residus
1.160,25
0,00
0,00
Capítol
01.09
Gestió de residus
1.160,25
0,00
0,00
Subcapítol
01.10.01
Altres partides alçades
13.956,31
0,00
0,00
Capítol
01.10
Altres partides alçades
13.956,31
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121.118,06
1.751,41
1,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra
Obra

01
01

Pressupost PI11

121.118,06
121.118,06

1.751,41
1.751,41

1,45
1,45

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

Capítol
01.01
Treballs previs i enderrocs
4.967,74
0,00
0,00
Capítol
01.02
Ferms i paviments
23.704,59
1.141,94
4,82
Capítol
01.03
Urbanització
44.083,25
275,53
0,63
Capítol
01.04
Senyalització, abalisament i semaforització
17.273,26
0,00
0,00
Capítol
01.05
Drenatge
5.420,93
0,00
0,00
Capítol
01.06
Jardineria i mobiliari
5.766,72
333,94
5,79
Capítol
01.07
Serveis afectats
2.702,51
0,00
0,00
Capítol
01.08
Seguretat i Salut
2.082,50
0,00
0,00
Capítol
01.09
Gestió de residus
1.160,25
0,00
0,00
Capítol
01.10
Altres partides alçades
13.956,31
0,00
0,00
Obra
01
Pressupost PI11
121.118,06
1.751,41
1,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121.118,06
1.751,41
1,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EUR

EUR

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´estació de FGC.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST
PRESSUPOST

*

Pàg.:

Obra

01

Pressupost PI11

Capítol

02

Ferms i paviments

Subcapítol

01

Subbase

U

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 5)

20,74

1,000

U

Determinació del contingut d'aigua per assecatge en estufa d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 12)

7,42

2,000

14,84

3 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 13)

35,80

2,000

71,60

4 J03DM20K

U

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 14)

48,45

1,000

48,45

5 J9241101

U

Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de materials tractats
amb conglomerants hidràulics, segons la norma NLT 305-90 (P - 21)

25,65

1,000

25,65

6 J060AH00

U

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 17)

58,69

1,000

58,69

7 J2VCP10M

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)

10,59

3,000

31,77

8 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 19)

11,32

14,000

158,48

9 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97

3,000

89,91

10 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 2)

26,29

2,000

52,58

11 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52

2,000

107,04

12 J030A50A

U

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 4)

156,78

1,000

156,78

13 J030H705

U

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)

28,37

1,000

28,37

14 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 7)

36,85

1,000

36,85

15 J03D5205

U

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 9)

29,97

1,000

29,97

16 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32

1,000

100,32

17 J03HT40W

U

Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 15)

30,18

1,000

30,18

18 J030970B

U

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 3)

79,72

1,000

79,72

Subcapítol

01.02.01

U

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 22)

69,96

1,000

69,96

3 J911G2CD

U

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 20)

143,81

1,000

143,81

01

Pressupost PI11

Capítol

03

Urbanització

Subcapítol

02

Voreres

U

Subcapítol

01.03.02

275,53

Obra

01

Pressupost PI11

Capítol

06

Jardineria i mobiliari

Subcapítol

01

Plantacions

1 JR471150

U

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 23)

148,88

1,000

148,88

2 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

92,53

2,000

185,06

TOTAL

Subcapítol

01.06.01

333,94

(*) Branques incompletes

1.141,94

Obra

1 J060120G

2

20,74

2 J03DB20A

TOTAL

Pàg.:

2 J9C11F3A

TOTAL
1 J030F60F

*

1

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 16)

15,44

4,000

61,76

EUR

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´estació de FGC.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

Treballs previs i enderrocs

Capítol

01.02

Ferms i paviments

Capítol

01.03

Urbanització

275,53

Capítol

01.04

Senyalització, abalisament i semaforització

01.05

Drenatge

Capítol

01.06

Jardineria i mobiliari

Capítol

01.07

Serveis afectats

0,00

Capítol

01.08

Seguretat i Salut

0,00

Capítol

01.09

Gestió de residus

0,00

01.10

Altres partides alçades

Obra

01

Pressupost PI11

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

0,00
1.141,94

Capítol

Capítol

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´estació de FGC.
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

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

1.751,41

Subtotal

1.751,41

21 % IVA SOBRE 1.751,41.................................................................................................

367,80

€

2.119,21

0,00
0,00
333,94

0,00
1.751,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.751,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PI11
1.751,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

1.751,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS MIL CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

euros

ANNEX NÚM. 7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

h

Cap de colla

23,68000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

A0112000

€

h

Oficial 1a

22,36000

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

68,31000

€

A0121000

€

h

Oficial 1a paleta

23,38000

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

92,39000

€

A0122000

€

h

Oficial 1a soldador

23,77000

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

69,20000

€

A0125000

C110U025

€

h

Oficial 1a electricista

24,16000

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg

18,26000

€

A012H000

€

h

Oficial 1a muntador

24,16000

C110U075

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

16,39000

€

A012M000

€

h

Oficial 1a d'obra pública

18,37000

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,05000

€

A012N000

C1311430

€

h

Oficial 1a jardiner

28,01000

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,18000

€

A012P000

€

h

Ajudant electricista

20,73000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

A013H000

€

h

Ajudant muntador

20,76000

h

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

84,46000

€

A013M000

C131B2B1

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000

C131U001

h

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

€

A0140000

h

Manobre

19,02000

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,68000

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

€

A0160000

h

Peó

19,22000

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

€

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

C1331200

h

C1335080
C13350E0

65,17000

€

144,26000

€

40,38000

€

57,18000

€

116,79000

€

Motoanivelladora mitjana

64,74000

€

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

51,34000

€

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

75,85000

€

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

67,84000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,21000

€

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

38,37000

€

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

48,12000

€

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

48,67000

€

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

75,79000

€

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

80,00000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,49000

€

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

37,91000

€

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

43,58000

€

C1503000

h

Camió grua

45,42000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t

46,97000

€

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,78000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

38,86000

€

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705600

h

C1705700

7,40000

€

28,42000

€

Formigonera de 165 l

1,77000

€

h

Formigonera de 250 l

2,77000

€

C1709G0U

h

Estenedora de granulat

43,08000

€

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

41,62000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,77000

€

C17A20QU

h

Planta de formigó per a 60 m3/h

85,40000

€

C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

38,00000

€

C1B0AU10

h

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials

15,96000

€

46,56000

€

4,41000

€

C1B0V200

h

Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulasada

C2005000

h

Regle vibratori
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MAQUINÀRIA
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Pàg.:
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MATERIALS

C2005U00

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

4,24000

€

B0111000

m3

Aigua

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,40000

€

1,19000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,18000

€

B0311010

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,30000

€

B0331Q10

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

16,18000

€

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

16,15000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000

€

€

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

3,88000

€

8,75000

€

B039U010

m3

CR71U010

h

Hidrosembradora muntada sobre camió

37,06000

€

Barreja de granulat per a sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, mesurat després de la
compactació

16,88000

€

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

8,39000

€

B0512401

t

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

103,30000

€

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,70000

€

B051U024

t

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

82,97000

€

0,22000

€

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%

0,43000

€

B055VA03

kg

Slurry asfàltic (en bidons)

0,38000

€

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,19000

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

61,91000

€

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

59,55000

€

B064300C

m3

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

57,38000

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000

€

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

30,48000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

81,97000

€

B071U007

m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

84,22000

€

B071U102

dm3

Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges

1,73000

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,28000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,42000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,24000

€

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,28000

€

B0G1UA01

m2

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix

44,80000

€

B2RA61H0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,68000

€

B2RA62F0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,00000

€

B8ZBU300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

3,28000

€

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,88000

€

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,78000

€

B96517D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,78000

€

B965AAE0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

9,20000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

B981U006

m

Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades

B981U026

u

Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades

B9850210

m

Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall

79,64000

€

105,12000

€

58,11000

€

D060M022

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000

70,39000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

B9F1P100

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior

6,30000

€

11,86000

€

BBA11100

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

1,78000

€

BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBC2Z001

u

Element separador de carril bici, tipus Zebra, de 130 mm d'alçada i 830 mm de longitud, amb
bandes reflectants, inclosos elements de fixació

1,22000

€

37,00000

€

BBM11203

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

70,76000

€

BBM12603

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

55,07000

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

16,18000 =

10,51700

€

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

16,15000 =

25,03250

BBM13603

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

69,03000

€

B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,19000 =

0,21420

B0512401

t

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

0,150

x

103,30000 =

15,49500

A0150000

h

Manobre especialista

0,900

19,68000 =

/R x
Subtotal:

17,71200

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

69,65000

€

BBM1AHA3

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

72,74000

€

BBM1AHD3

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

120,03000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450

/R x

2,77000 =

BBMZ1C20

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical

18,00000

BQPB0100

u

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària

43,22000

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

6,61000

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,20000

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,82000

€

BR3P2310

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

20,92000

€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,92000

€

BR4UJJ00

kg

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament

3,66000

€

BR4UJJ01

kg

Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

5,21000

€

1,24650
1,24650

1,24650

Materials

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

€

17,71200

Maquinària

Subtotal:

BBM1ADA3

17,71200

D0701641

m3

51,25870

51,25870

1,00 %

0,17712

COST DIRECTE

70,39432

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,39432

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

Rend.: 1,000

78,44000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

19,68000 =

Subtotal:

19,68000
19,68000

19,68000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x

1,77000 =

Subtotal:

1,23900
1,23900

1,23900

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

19,18000 =

31,26340

B0512401

t

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

0,250

x

103,30000 =

25,82500

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,19000 =

0,23800

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

57,32640
1,00 %

57,32640
0,19680

COST DIRECTE

78,44220

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,44220
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

129,91000

€

P-1

E2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

Parcial

Import

Manobre especialista

1,050

/R x

19,68000 =

Subtotal:

20,66400
20,66400

166,14

Preu

20,66400

A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200

/R x

23,77000 =

28,52400

A0140000

h

Manobre

2,000

/R x

19,02000 =

38,04000

A0150000

h

Manobre especialista

3,000

/R x

19,68000 =

59,04000

Maquinària

Subtotal:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x

1,77000 =

Subtotal:

1,28325
1,28325

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
h

8

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0150000

Pàg.:

125,60400

125,60400

Maquinària
1,28325

Materials

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110

/R x

50,90000 =

5,59900

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500

/R x

15,65000 =

23,47500

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200

/R x

6,61000 =

7,93200

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,19000 =

0,23800

B0512401

t

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

0,380

x

103,30000 =

39,25400

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

190,000

x

0,22000 =

41,80000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,88406

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

19,18000 =

26,46840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

164,49406
1,64494

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

107,76040
1,00 %

Subtotal:

107,76040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,20664

COST DIRECTE

129,91429

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,91429

37,00600

P-2

F219FFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

166,13900

Rend.: 1,000

Unitats

37,00600

5,81

Preu

Parcial

19,68000 =

3,93600

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,200

/R x
Subtotal:

3,93600

3,93600

Maquinària
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200

/R x

8,77000 =

Subtotal:

1,75400
1,75400

1,75400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05904

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

5,74904
0,05749

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

5,80653

Rend.: 1,000

Unitats

75,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x

19,02000 =

8,55900

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x

18,37000 =

2,75550

Subtotal:

11,31450

Maquinària
C2005000

h

Regle vibratori

0,150

/R x

4,41000 =

0,66150

11,31450
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,66150

D0701641

0,66150

m3

Materials
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

1,050

x

59,55000 =

62,52750

62,52750

m

62,52750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16972

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

74,67322
0,74673

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9850210

Gual de vianants de 120cm d'amplada, inclou
subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, peces de remat, base de formigó,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

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

x

0,030

75,41995

Rend.: 1,000

129,33

48,04927
1,50 %

0,31035

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

69,04962
0,69050

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

F9F5B109

m2

€

Preu

Parcial

Paviment de peces de formigó de forma rectangular
de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter mixt 1:0,5:4

69,74012

Rend.: 1,000

47,51

Unitats

Preu

h

Manobre

1,320

/R x

19,02000 =

25,10640

A0121000

h

Oficial 1a

1,320

/R x

22,36000 =

29,51520

Subtotal:

Import

54,62160

B064300C

m3

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

0,250

x

57,38000 =

14,34500

B9850210

m

Gual de vianants, amb part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall

1,000

x

58,11000 =

58,11000

x

0,014

30,48000 =

Subtotal:

h

Manobre

0,650

/R x

19,02000 =

12,36300

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,850

/R x

18,37000 =

15,61450

54,62160

72,88172

m2

72,88172
0,54622

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

128,04954
1,28050
129,33003

Rend.: 1,000

69,74

Preu

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm
i 10 cm de gruix, preu superior

1,020

x

11,86000 =

12,09720

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504

x

129,91429 =

6,54768

Parcial

h

Manobre

0,500

/R x

19,02000 =

9,51000

A0121000

h

Oficial 1a

0,500

/R x

22,36000 =

11,18000

Subtotal:

20,69000

P-8

FBS1Z010

U

1,50 %

0,41966

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

47,04204
0,47042

P-9

FQPB0100

u

€

Import

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb
tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre
exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de
llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i
rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i
completament acabat.

1,020

x

44,80000 =

45,69600

47,51246

Rend.: 1,000

79,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000
A0140000

20,69000

h
h

Oficial 1a
Manobre

0,500

/R x

22,36000 =

11,18000

0,500

/R x

19,02000 =

9,51000

Subtotal:
Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i
sense polir, de 40 mm de gruix

18,64488

€
Desmuntatge d'òptiques de vianants vermell i verd i
Rend.: 1,000
376,96
subministrament i instal·lació d'òptiques de LED
vianant/bici, vermell i verd en semàfor existent
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials
m2

27,97750

DESPESES AUXILIARS

Unitats

B0G1UA01

Import

€
P-7
FBS1Z005
U
Modificació de programació del regulador
Rend.: 1,000
275,00
_____________________________________________________________________________________________________________

Ma d'obra
A0140000

18,64488

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,00 %

Unitats

m2

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i
sense polir, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

27,97750

B9F1P100

0,42672

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9B2UA40

€

Materials

Materials

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

Parcial

A0140000

Subtotal:
A0140000

t

48,04927

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

B0710250

2,35327

Ma d'obra

Unitats

P-5

78,44220 =

Subtotal:
Subtotal:

P-4

10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
B064300B

Pàg.:

Maquinària

20,69000

20,69000

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,250

/R x

8,39000 =

2,09750

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250

/R x

8,40000 =

2,10000

Subtotal:

4,19750

4,19750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02952

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

4,00162
0,04002

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,04164

Materials
B071U102

dm3

Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

6,000

x

1,73000 =

10,38000

BQPB0100

u

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb
tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre
exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de
llargària

1,000

x

43,22000 =

43,22000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

53,60000

G2141301

m3

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

1,00 %

78,69440
0,78694

22,16

Preu

Parcial

h

Manobre especialista

0,320

/R x

19,68000 =

6,29760

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x

19,02000 =

7,60800

Subtotal:

13,90560

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,0729

/R x

73,05000 =

5,32535

0,160

/R x

15,65000 =

2,50400

Subtotal:

P-11

G2191305

m

13,90560

7,82935

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20858

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

21,94353
0,21944

Demolició de vorada amb rigola o sense, col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

h

Oficial 1a

1,000

/R x

22,36000 =

2,79500

h

Cap de colla

0,200

/R x

23,68000 =

0,59200

Subtotal:
C110U075

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

Manobre especialista

1,000

/R x

4,04

16,39000 =

Preu

Parcial

0,100

/R x

19,68000 =

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024

/R x

50,90000 =

1,22160

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050

/R x

15,65000 =

0,78250

Subtotal:

2,00410

2,04875
5,43575
0,05436

1,00 %

P-13

G219Z010

u

P-14

G219Z020

m2

5,49011

€
Connexió de nou punt d'enllumenat des de l'arqueta
Rend.: 1,000
309,55
existent, inclou la demolició de paviment de panots o
formigó, excavació de la rasa, col·locació de tub de
PVC DN63mm, rebliment amb sorra, reposició del
paviment, nova arqueta de connexió de 40x40cm
amb marc i tapa, cable 2x2,5mm2, cable de terra i
piqueta, amb totes les feines auxiliars necessàries,
totalment acabat i provat.
_____________________________________________________________________________________________________________
Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó o paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

5,16

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,065

/R x

68,31000 =

4,44015

0,0078

/R x

86,18000 =

0,67220

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,11235

5,11235
5,11235
0,05112

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1,96800

Maquinària
C1313330

2,04875

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,96800
1,96800

3,38700

2,04875

Subtotal:
Unitats

Import

3,38700

Subtotal:

Ma d'obra
A0150000

Parcial

€

Maquinària

22,16297

Rend.: 1,000

Preu

A0112000

Import

7,82935

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,49

A0121000

€

Maquinària
h

Rend.: 8,000

79,48134

A0150000

C1101200

Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

53,60000

Ma d'obra

C1311430

m

Unitats

0,20690

Rend.: 1,000

Unitats

G219U100

Ma d'obra

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

P-12

P-15

G219Z200

m2

Microfresat de la superfície, per obertura de poros i
neteja profunda de la base existent, inclòs aspirat,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador.

Rend.: 0,208

Unitats
2,00410

5,16347
1,85

Preu

Parcial

19,68000 =

0,28385

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x

€

Import

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

A0121000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a

0,0015

/R x

22,36000 =

0,16125

Subtotal:

0,44510

0,44510

Maquinària
C170E000

h

Escombradora autopropulsada

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

/R x

41,62000 =

0,30014

0,001

/R x

86,18000 =

0,41433

0,0015

/R x

92,39000 =

0,66627

0,0015

Subtotal:

u

1,38074

1,38074

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00668

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

1,83252
0,01833

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

P-18

G21BZ100

35,09

m2

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26937

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

21,49766
0,21498

Desmuntatge i recol·locació a la nova ubicació de
cartell o panell de senyalització, inclòs part
proporcional de suports i fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

21,71264

Rend.: 4,000

53,58

Unitats

Preu

€

Preu

Parcial

Import

h

Manobre especialista

2,000

/R x

19,68000 =

9,84000

A0121000

h

Oficial 1a

2,000

/R x

22,36000 =

11,18000

A0112000

h

Cap de colla

0,400

/R x

23,68000 =

2,36800
23,38800

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

1,000

/R x

3,88000 =

A0150000

h

Manobre especialista

2,000

/R x

19,68000 =

9,84000

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,500

/R x

38,37000 =

4,79625

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x

22,36000 =

5,59000

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

1,000

/R x

40,78000 =

10,19500

A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x

23,68000 =

1,18400

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500

/R x

69,20000 =

8,65000

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500

/R x

40,38000 =

5,04750

Subtotal:

16,61400

16,61400

Maquinària
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,250

/R x

38,37000 =

2,39813

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000

/R x

18,26000 =

4,56500

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

1,000

/R x

40,78000 =

10,19500

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

1,000

/R x

3,88000 =

0,97000

Subtotal:

18,12813

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G221U112

m3

35,08955

Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

m

Desmuntatge de barana metàl·lica de seguretat de
qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 0,750

Unitats

21,71

Preu

Parcial

€

Rend.: 170,000

2,78

Preu

Parcial

Import

A0112000

h

Cap de colla

0,250

/R x

23,68000 =

0,03482

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

19,68000 =

0,11576

Subtotal:
h

Oficial 1a

0,052

/R x

22,36000 =

1,55029

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300

/R x

23,77000 =

9,50800

A0140000

h

Manobre

0,210

/R x

19,02000 =

5,32560

A0150000

h

Manobre especialista

0,060

/R x

19,68000 =

1,57440

Subtotal:

17,95829

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,030

/R x

15,65000 =

0,62600

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,300

/R x

6,61000 =

2,64400

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0121000

29,65875

53,57722

Unitats
G21BZ001

23,38800

53,04675
0,53047

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,12813
34,74213
0,34742

1,00 %

Import

0,97000

29,65875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-19
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Maquinària

Ma d'obra

P-17

Parcial

A0150000

Subtotal:
Unitats

3,27000

Ma d'obra

1,85084

Rend.: 4,000

3,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G21B3002

14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-16

Pàg.:

0,15058

0,15058

Maquinària

17,95829

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500

/R x

69,20000 =

0,20353

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000

/R x

144,26000 =

0,84859

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

0,200

/R x

116,79000 =

0,13740

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

3,000

/R x

80,00000 =

1,41176

Subtotal:

2,60128

2,60128
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G222Z102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases amb
presència de serveis, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 28,000

9,09

2,75186
0,02752

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,77938

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-23

G2R54239

m3

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

Preu

Parcial

Import

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

19,68000 =

0,70286

A0112000

h

Cap de colla

0,500

/R x

23,68000 =

0,42286

Subtotal:

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000

/R x

57,18000 =

2,04214

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

3,000

/R x

48,67000 =

5,21464

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250

/R x

69,20000 =

0,61786

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

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

P-24

7,87464

7,87464

G2R542AA

Preu

Parcial

32,21000 =

7,34388

€

Import

0,228

/R x

7,34388

7,34388
7,34388
0,07344

1,00 %

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

7,41732

Rend.: 1,000

Unitats

7,24

Preu

Parcial

48,12000 =

7,16988

€

Import

Maquinària
C1501900

9,00036
0,09000

1,00 %

h

Camió per a transport de 20 t

0,149

/R x
Subtotal:

7,16988

7,16988

9,09036

Rend.: 1,000
Unitats

7,42

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,12572

Maquinària
C131U028

0,56577

Subtotal:

1,12572

0,56017
0,00560

1,00 %

Unitats
Unitats

G22B1101

16

Maquinària

Ma d'obra

P-21

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-20

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,24
Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària

P-25
C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,030

/R x

51,34000 =

1,54020

C131B2B1

h

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

0,008

/R x

84,46000 =

0,67568

Subtotal:

2,21588

7,16988
0,07170

1,00 %

G2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats

2,21588

7,24158
12,71

Preu

Parcial

€

Import

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,21588
0,02216

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

t

2,23804

Rend.: 1,000
Unitats

B2RA61H0

0,57
Preu

Parcial

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,0065

/R x
Subtotal:

86,18000 =

x

8,68000 =

Subtotal:

12,58600

12,58600

12,58600

Import
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,56017
0,56017

1,450

€

Maquinària
C1311440

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,56017
P-26

G2RA62F0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

1,00 %

12,58600
0,12586
12,71186
8,08

€

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800

x

10,00000 =

8,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

8,00000

C131U001

h

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

1,000

/R x

65,17000 =

1,18491

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

1,000

/R x

67,84000 =

1,23345

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000

/R x

75,79000 =

5,51200

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,500

/R x

43,58000 =

0,39618

C17A20QU h

Planta de formigó per a 60 m3/h

1,000

/R x

85,40000 =

1,55273

C1709G0U

Estenedora de granulat

1,000

/R x

43,08000 =

0,78327

G921R02J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

8,00000
0,08000

1,00 %

Unitats

Subtotal:

14,09

Preu

Parcial

19,02000 =

0,76080

€

B0111000

m3

Aigua

0,150

x

1,19000 =

0,17850

B051U024

t

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,096

x

82,97000 =

7,96512

B039U010

m3

Barreja de granulat per a sòl-ciment de granulometria
SC40 o SC20, mesurat després de la compactació

1,000

x

16,88000 =

16,88000

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,040

/R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,76080

10,66254

10,66254

Materials

8,08000

Rend.: 1,000

h

8,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

18

PARTIDES D'OBRA

Materials
B2RA62F0

Pàg.:

0,76080

25,02362

25,02362
37,35744
0,37357

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,73101

Maquinària
0,023

/R x

75,85000 =

1,74455

Motoanivelladora mitjana

0,017

/R x

64,74000 =

1,10058

Camió cisterna de 8 m3

0,005

/R x

42,49000 =

0,21245

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

C1331200

h

C1502E00

h

Subtotal:

P-29

3,05758

G96511C9

m

3,05758

Materials
B037R000
B0111000

m3
m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150

Aigua

0,050

x
x

8,75000 =
1,19000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

10,06250

G935U012

m3

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

10,12200

13,95179
0,13952

1,00 %

Unitats

37,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,000

/R x

19,02000 =

0,69164

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x

22,36000 =

0,40655

A0112000

h

Cap de colla

0,500

/R x

23,68000 =

0,21527

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x

19,68000 =

0,35782

Subtotal:
Maquinària

1,67128

Preu

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230

/R x

18,37000 =

4,22510

A0140000

h

Manobre

0,470

/R x

19,02000 =

8,93940

€

Import

Subtotal:

13,16450

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726

x

55,05000 =

3,99663

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

0,0021

x

30,48000 =

0,06401

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050

x

5,78000 =

6,06900

Subtotal:

1,67128

13,16450

Materials

14,09131

Rend.: 55,000

23,73

A012N000

0,01141

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

Unitats

0,05950
10,12200

Rend.: 1,000

Ma d'obra

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
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 no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

10,12964

10,12964

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19747

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

23,49161
0,23492

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,72652

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-30

G96517D9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000

Unitats

21,61

Preu

Parcial

€

Subtotal:

P-32
A0140000

h

Manobre

0,470

/R x

19,02000 =

8,93940

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230

/R x

18,37000 =

4,22510

Subtotal:

13,16450

G981U006

m

13,16450

1,50 %

0,20573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

28,94716
0,28947

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

B0710250

B06NN14C

t

m3

1,050

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

0,0021

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

x

x

3,78000 =

30,48000 =

x

0,0726

DESPESES AUXILIARS

0,06401

55,05000 =

8,02964

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

A0112000

h

Cap de colla

1,000

/R x

23,68000 =

4,59806

A0121000

h

Oficial 1a

4,000

/R x

22,36000 =

17,36699

A0140000

h

Manobre

6,000

/R x

19,02000 =

22,15922

8,02964

21,39161
0,21392

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,350

/R x

40,38000 =

2,74427

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,350

/R x

38,37000 =

2,60767

Subtotal:

29,24

Preu

Parcial

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,036

x

81,97000 =

2,95092

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229

x

57,19000 =

13,09651

B981U006

m

Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000

x

79,64000 =

79,64000

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

95,68743

h

Manobre

0,470

/R x

19,02000 =

8,93940

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,260

/R x

18,37000 =

4,77620

Subtotal:

13,71560

P-33

G981U026

u

13,71560

Materials
B0710250

B06NN14C

B965AAE0

t

m3

m

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

0,0032

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0957

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050

x

30,48000 =

5,35194

0,09754

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

146,61528

Rend.: 4,300

Unitats

95,68743
145,16364
1,45164

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0140000

44,12427

5,35194

Subtotal:

Unitats

Import

Materials

21,60552

Rend.: 1,000

44,12427

C131U020

0,19747

1,00 %

Parcial

Maquinària

3,99663

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Preu

€

Ma d'obra

3,96900

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

G965AAE9

146,62

Subtotal:

Subtotal:

P-31

29,23664

Rend.: 5,150

Unitats
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

15,02583

DESPESES AUXILIARS

Materials
m

15,02583

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

B96517D0

20

294,78

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
x

x

55,05000 =

9,20000 =

5,26829

9,66000

A0112000

h

Cap de colla

1,000

/R x

23,68000 =

5,50698

A0121000

h

Oficial 1a

4,000

/R x

22,36000 =

20,80000

A0140000

h

Manobre

6,000

/R x

19,02000 =

26,53953

Subtotal:

52,84651

52,84651

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0112000

C15018U0

h
h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,550

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,550

/R x

40,38000 =

/R x

38,37000 =

h

Cap de colla

0,250

/R x

5,16488

Subtotal:

4,90779
10,07267

B071U005
B981U026

m3
u

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,284

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030

Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000

x

57,19000 =

81,97000 =

x
x

105,12000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,45910
210,24000
228,94106

1,00 %

G9E1320N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

1,000

/R x

4,24000 =

Preu

Oficial 1a d'obra pública

0,551

/R x

18,37000 =

10,12187

A0140000

h

Manobre

0,418

/R x

19,02000 =

7,95036

Subtotal:

18,07223

m3

Aigua

0,001

x

1,19000 =

0,00119

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x

6,30000 =

6,42600

B0512401

t

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

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x

129,91429 =

4,09230

10,83972

1,24000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

5,000

x

0,42000 =

2,10000

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,250

x

1,28000 =

0,32000

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

x

61,91000 =

65,00550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

P-36

G9J1ZE60

m2

Reg d'imprimació acrílica en base de látex incolor,
per a unió entre paviments, amb dotació 1,2 kg/m2

68,66550

85,21589

Rend.: 1,048
Unitats

18,07223

0,72
Preu

Parcial

19,68000 =

0,07511

h

Manobre especialista

0,004

/R x

C1702D00

B0552460

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

kg

0,0045

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

10,83972

29,18303
0,29183

0,07511

85,22

/R x

x

1,200

28,42000 =

P-37

G9K4VA25

m2

€

Import

0,12203

h

Manobre especialista

2,000

/R x

19,68000 =

6,56000

A0121000

h

Oficial 1a

2,000

/R x

22,36000 =

7,45333

0,12203

0,43000 =

0,51600

0,51600

0,51600

1,50 %

0,00113

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

0,71427
0,00714

Tractament superficial amb morter sintètic via aigua
en base de resines acríliques i àrids silicis
antilliscants, amb granulat de granulometria precisa i
filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en
dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

0,72141

Rend.: 1,000

7,65

Preu

Parcial

19,68000 =

5,90400

€

Import

Ma d'obra
A0150000

A0150000

0,12203

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

0,07511

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,47486

Parcial

Import

Maquinària

Subtotal:

1,00 %

Preu

€

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

68,66550
84,37217
0,84372

1,00 %

Subtotal:

0,27108

Rend.: 6,000

0,70667

Ma d'obra
A0150000

1,50 %

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

1,24000 =

294,77884

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

x

Subtotal:

Subtotal:

G9GA0004

1,000

Subtotal:

Materials
B0111000

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
h

0,70667

m2

291,86024
2,91860

Parcial

A012N000

0,70667

B0D7UC02

228,94106

29,47

Unitats

15,00000

Materials

16,24196

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-35

15,00000

Subtotal:
m3

0,98667

10,07267

Materials

P-34

23,68000 =

Maquinària
C2005U00

Subtotal:
B060U110

22

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C131U020

Pàg.:

h

Manobre especialista

0,300

/R x
Subtotal:

5,90400

5,90400

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Slurry asfàltic (en bidons)

x

4,000

0,38000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,52000
1,52000

G9WZP005

u

Col·locació a nivell de marc i tapa de registre, amb
compressor, formigonat de l'anell perimetral, amb
totes les feines incloses, completament acabat

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000

/R x

3,30000 =

3,30000

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500

/R x

40,78000 =

20,39000

Subtotal:

1,52000

2,50 %

0,14760

1,00 %

7,57160
0,07572

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

30,39000

30,39000

Materials
B071U007

m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

x

0,010

84,22000 =

Subtotal:

0,84220
0,84220

0,84220

7,64732

Rend.: 1,000

184,21

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

96,95220
0,96952

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

P-40
A0140000

h

Manobre

4,000

/R x

19,02000 =

76,08000

A0112000

h

Cap de colla

0,500

/R x

23,68000 =

11,84000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,000

/R x

23,38000 =

46,76000

Subtotal:

134,68000

97,92172

Import

Ma d'obra

GBA1E511

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

134,68000

Rend.: 1,000

Unitats

0,57

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000

/R x

15,65000 =

Subtotal:

31,30000
31,30000

31,30000

A0140000

h

Manobre

0,0035

/R x

19,02000 =

0,06657

A0121000

h

Oficial 1a

0,007

/R x

22,36000 =

0,15652

Subtotal:

Materials
B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150

x

61,91000 =

9,28650

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

20,000

x

0,28000 =

5,60000

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

0,050

x

30,48000 =

1,52400

16,41050

Col·locació d'extrem de barana metàl·lica existent de
qualsevol tipus, aprofitada de la pròpia obra, inclosa
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat.

h

BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

97,92

38,00000 =

0,13300
0,13300

BBA11100

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

Preu

Parcial

h

Manobre especialista

1,000

/R x

19,68000 =

19,68000

A0112000

h

Cap de colla

1,000

/R x

23,68000 =

23,68000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x

22,36000 =

22,36000

Subtotal:

65,72000

0,13300

/R x

6,70000 =

x

1,22000 =

0,06222

0,0816

x

1,78000 =

0,14525
0,20747

0,20747

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00335

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

0,56691
0,00567

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
GBA33001

m2

Import

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

0,57258

Rend.: 14,000

Unitats

21,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

65,72000

Maquinària
1,000

0,051

Subtotal:

P-41

A0150000

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

/R x

16,41050

184,21441

Rend.: 1,000

Unitats

h

0,0035

Subtotal:

Ma d'obra

CZ11U001

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

182,39050
1,82391

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

0,22309

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

GB1AZ105

0,22309

Maquinària
C1B02A00

Subtotal:

P-39

24

PARTIDES D'OBRA

Materials
B055VA03

Pàg.:

6,70000

A0121000

h

Oficial 1a

3,000

/R x

22,36000 =

4,79143

A0150000

h

Manobre especialista

2,000

/R x

19,68000 =

2,81143

A0112000

h

Cap de colla

1,000

/R x

23,68000 =

1,69143

Subtotal:
Maquinària

9,29429

9,29429
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000

/R x

7,40000 =

0,52857

C1B0AU10

h

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000

/R x

15,96000 =

1,14000

Subtotal:

1,66857

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,480

x

0,88000 =

0,42240

B8ZBU300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000

x

3,28000 =

9,84000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,26240

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina
retrorreflectora
classe
RA2,
fixada
mecànicament

BBM12603

1,66857

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

x

Preu

10,26240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

66,45976
0,66460

21,22526
0,21225

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Ajudant muntador

0,100

/R x

20,76000 =

2,07600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x

24,16000 =

2,41600

Subtotal:

P-44

GBB13351

u

€

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

0,025

Import

/R x

45,42000 =

4,49200

h

Ajudant muntador

0,200

/R x

20,76000 =

4,15200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

x

1,000

70,76000 =

C1503000

h

1,13550

BBM13603

u

70,76000

Camió grua

0,050

/R x

1,50 %

0,06738

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

76,45488
0,76455
77,21943

Rend.: 1,000

67,12

x

1,000

2,27100

2,27100

69,03000 =

69,03000

69,03000
1,50 %

0,13476

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

80,41976
0,80420

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

GBB23201

u

€

69,03000

DESPESES AUXILIARS

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina
retrorreflectora
classe
RA2,
fixada
mecànicament

81,22396

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x

20,76000 =

4,15200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x

24,16000 =

4,83200

Subtotal:

Import

79,22

Preu

Parcial

8,98400

0,050

/R x

45,42000 =

2,27100

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x

20,76000 =

2,07600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x

24,16000 =

2,41600

Subtotal:

€

Import

4,49200

4,49200

Maquinària
8,98400

C1503000

Maquinària
Camió grua

2,27100

Ma d'obra
Unitats

h

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

70,76000

Ma d'obra

C1503000

45,42000 =

Subtotal:
70,76000

8,98400

Materials

DESPESES AUXILIARS

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Import

8,98400

Subtotal:

1,13550

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Parcial

Subtotal:

1,13550

Subtotal:

GBB13251

Preu

€

Maquinària

4,49200

Subtotal:

P-43

81,22

A013M000

Materials
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

67,12436

Rend.: 1,000

Maquinària

u

55,07000
0,13476

Unitats

h

BBM11203

55,07000
1,50 %

77,22

A013M000

Camió grua

55,07000

Ma d'obra
Unitats

h

2,27100

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

C1503000

55,07000 =

Subtotal:

21,43751

Rend.: 1,000

2,27100

Materials

Materials

GBB13121

26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-42

Pàg.:

h

Camió grua

0,025

/R x
Subtotal:

Materials

45,42000 =

1,13550
1,13550

1,13550
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BBM1AHA3 u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

x

1,000

72,74000 =

Subtotal:

72,74000

72,74000

Subtotal:

72,74000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06738

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

78,43488
0,78435

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GBB23401

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
làmina
retrorreflectora
classe
RA2,
fixada
mecànicament

P-48

GBBZ1220

m

75,87

Unitats

Preu

Parcial

€

0,08086

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

126,86386
1,26864

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x

20,76000 =

2,07600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x

24,16000 =

2,41600

Subtotal:
h

Camió grua

0,020

/R x
Subtotal:

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x

19,02000 =

1,90200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,050

/R x

23,38000 =

1,16900

Subtotal:

4,49200

BBMZ1C20 m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

D060M022

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

0,90840
0,90840

0,90840

x

18,00000 =

18,00000

0,0294

x

70,39432 =

2,06959

Subtotal:
BBM1ADA3 u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

x

1,000

69,65000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

69,65000

69,65000

GBB23501

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina
retrorreflectora
classe
RA2,
fixada
mecànicament

69,65000

1,50 %

0,06738

1,00 %

75,11778
0,75118

COST EXECUCIÓ MATERIAL

128,13

P-49

GBC1Z001

u

€

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,120

/R x

20,76000 =

2,49120

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120

/R x

24,16000 =

2,89920

Subtotal:

1,50 %

0,04607

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

23,18666
0,23187

Subministrament i col·locació de separador de carril
bici, tipus Zebra de la casa Zicla o equivalent, de
plàstic 100% reciclat, de 830 mm de longitud, i 130
mm d'alçada, col·locat sobre paviment existent,
anclat mitjançant anclatge químic de resina i varilles
de 12 mm de diámetre mínim, amb bandes
reflectants. Totalment acabat.

5,39040

0,030

/R x

45,42000 =

Subtotal:

Import

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

45,49

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,075

/R x

19,02000 =

2,85300

A0121000

h

Oficial 1a

0,075

/R x

22,36000 =

3,35400

Subtotal:

€

Import

1,36260

1,000

x

120,03000 =

120,03000

6,20700

6,20700

Maquinària
5,39040

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,0185

/R x

46,97000 =

Subtotal:

1,36260

Materials
BBM1AHD3 u

23,41852

Rend.: 0,500

Maquinària
Camió grua

20,06959

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

h

3,07100

Ma d'obra

Ma d'obra

C1503000

20,06959

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,86896

Rend.: 1,000

Import

3,07100

1,000

Materials

P-47

Preu

€

Materials

4,49200
45,42000 =

23,42

Ma d'obra

Maquinària
C1503000

128,13249

Rend.: 1,000

Import

Ma d'obra

120,03000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,21923

Rend.: 1,000

120,03000

DESPESES AUXILIARS

Unitats
P-46

28

1,73789
1,73789

1,73789

Materials
1,36260

BBC2Z001

u

Element separador de carril bici, tipus Zebra, de 130
mm d'alçada i 830 mm de longitud, amb bandes
reflectants, inclosos elements de fixació

1,000

x

Subtotal:

37,00000 =

37,00000

37,00000

37,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,09311

1,00 %

45,03800
0,45038

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GHN3Z010

Pàg.:

u

Desmuntatge de llumenera existent i col·locació en
nou bàcul.

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x

23,68000 =

0,02493

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

1,000

/R x

28,01000 =

0,14742

A0160000

h

Peó

3,000

/R x

19,22000 =

0,30347

45,48837

Rend.: 0,250

119,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Subtotal:
C1502U10

Import

h

Camió cisterna de 6000 l

1,000

/R x

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x

24,16000 =

33,82400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350

/R x

20,73000 =

29,02200
62,84600

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,350

/R x

38,86000 =

Subtotal:

62,84600

GR3P2311

m3

m3

Aigua

0,018

x

1,19000 =

0,02142

BR4UJJ01

kg

Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

0,030

x

5,21000 =

0,15630

54,40400

1,50 %

0,94269

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

118,19269
1,18193

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

119,37462

Rend.: 1,000

30,53

Unitats

Preu

Parcial

h

Ajudant jardiner

0,070

/R x

24,86000 =

1,74020

Subtotal:

0,19953

Import

1,74020

0,17772
0,85307
0,00853

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

0,86160

Rend.: 220,000

Unitats

1,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,400

/R x

23,68000 =

0,04305

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

2,000

/R x

28,01000 =

0,25464

1,74020

Maquinària

0,17772

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Ma d'obra
A013P000

0,19953

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,19953

B0111000

54,40400
54,40400

0,47582

Materials

Maquinària

Subtotal:

0,29769

0,29769

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0845

/R x

50,90000 =

Subtotal:

4,30105

CR71U010

4,30105

h

Hidrosembradora muntada sobre camió

1,000

4,30105

Materials

/R x

37,06000 =

Subtotal:

0,16845
0,16845

0,16845

Materials
BR3P2310

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155

x

20,92000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,16260

24,16260

GR710001

m2

Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la
recepció de l'obra

0,02610

1,00 %

30,22995
0,30230
30,53225

Rend.: 190,000

Unitats

24,16260

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

37,91000 =

Subtotal:

Subtotal:

P-51

0,47582

Maquinària

Ma d'obra

C1504R00

30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-50

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,86

Preu

Parcial

B0111000

m3

Aigua

0,018

x

1,19000 =

0,02142

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,020

x

6,61000 =

0,13220

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,032

x

8,20000 =

0,26240

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020

x

0,82000 =

0,01640

BR3PAN00 kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160

x

0,92000 =

0,14720

BR4UJJ00

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030

x

3,66000 =

0,10980

kg

Subtotal:
€

Import

0,68942

0,68942

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,15556
0,01156

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

M21BU050

m2

Eliminació de marques vials de pintura acrilica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

1,16712

Rend.: 1,200

Unitats

8,96

Preu

Parcial

19,68000 =

2,62400

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,160

/R x
Subtotal:

2,62400

2,62400

Maquinària
C1B0V200

h

Màquina de granallat per a eliminació de pintures de
marca vial autopropulasada

0,160

/R x

46,56000 =

Subtotal:

M9S1U010

M2

P-56

PPA0U001

pa

6,20800

6,20800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03936

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00 %

8,87136
0,08871

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

6,20800

8,96007

€
Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
Rend.: 1,000
41,28
de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i
rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre estructura
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alçada de cobrament íntegre per a la
Rend.: 1,000
1.550,00
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
_____________________________________________________________________________________________________________
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2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels

1. ANTECEDENTS

residus en dipòsits controlats.
El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris

procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles
i infraestructures antigues.

per a la determinació de les característiques dels residus.


Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió,

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,

dels materials destinats a l’eliminació.

reguladora dels residus.
4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,

2. MARC LEGAL

reguladora dels residus.
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser



Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.



Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:



Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic
relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC

d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.
(Àmbit de Catalunya)


Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus.



Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la



Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment de
presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials.
1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i

Gestió dels residus industrials de Catalunya.

segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació


Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en materia de residus i sobre els
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.



Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la

de les característiques dels residus.


del cànon creat per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la

tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.”.

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.


Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.



Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst
al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents
en matèria de residus industrials.



Resolució MAH/925/2004, d’1 d’abril, per la qual s’aprova i es fa públic el model d’autoliquidació



Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.



Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que
gestiona l'Agència de Residus de Catalunya.

(Àmbit d’Espanya)

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

el Catàleg de residus de Catalunya.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

PI11 – Millora de la mobilitat del vianats i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.
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 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de



de las explotaciones porcinas.

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).



 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido

Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants.



Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.



Real Decreto 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.



Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre



10.3.97.


ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.




Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la


Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad,


Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.



Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de
depuración en el sector agrario.



industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados
de la contaminación.

Real Decreto 255/2003 de 28-02-2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades

Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones

Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de
desechos generados por los buques y residuos de carga

contaminados.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución



Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil.



Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de

que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32,

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.

35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.



Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios.



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos

BOE 160 de 05.07.97.




Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los
materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformas
transmisibles.

Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos
descontaminados al final de su vida útil.

mediante depósito en vertedero.
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución

Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659).

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos



Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados

Innovación y Calidad de la Edificación.


133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 1995. BOE núm. 224, de

de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, aprobado por Real

Edificación.


de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE núm.

Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones

de la contaminación.


Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación

19.9.95. Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.


Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos.

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.


Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación



Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros,
por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados
al consumo humano.
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los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997,
de 24-04-1997, de envases y residuos de envases.


NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de

(Àmbit de Catalunya)


Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de
1. MODIFICA la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de

activitats.

envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada.


2. MODIFICA el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu

Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación

1/2009, del 21 de juliol.

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio.


Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se



dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenils (PCB),
Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010).

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se



Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.



Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se

residus

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.
2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus


Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,

se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el

reguladora dels residus.

que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006.


4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y Vivienda,

reguladora dels residus.

por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de
1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados.



Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
2. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament
de residus i del cànon sobre la deposició de residus.
3. DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels residus.



Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les
deixalleries i residus.



Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus
i els límits de les seves emissions a l’atmosfera.



Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació
de residus mitjançant el dipòsit en abocador.
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Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.



Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.



Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús.



Decret 136/2009, de 01-09-2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones



Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres
procedents d'obres de la construcció.

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió



Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques.



Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de
residus en els dipòsits controlats.

de les dejeccions ramaderes.


Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret



Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments
de gestió de residus.



Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió

2. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es

de residus.

deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments
1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.

de gestió de residus.
3. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna



publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la

de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
1. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret

4. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.




Decret 136/2009, de 01-09-2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones



Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió

usats.

de les dejeccions ramaderes.

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.



Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació

Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública
de Catalunya.

1. DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.


Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la



Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries.

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
2. DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.


Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació
del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
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(Àmbit d’Espanya)




Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de

PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS
(Àmbit de Catalunya)

sus residuos.



Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los



Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de

residuos de construcción y demolición.


Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales

gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla.


usados. Deroga Orden del 28/2/1989.

Resolució MAH/2244/2006, de 06-06-2006, per la qual es dóna publicitat a la aprovació de la
revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció



Real Decreto 110/2015, de 20-02-2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.



Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación

de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

de Residus.



Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27

de l'Agència de Residus de Catalunya.




Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes
d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus.

d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils,
policloroterfenils i aparells que els continguin.

Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del Programa



Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes
d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus.



Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part
del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de
2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període
2004-2006.



Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la revisió
del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de
l'Agència de Residus de Catalunya.
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NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA

3. OBJECTIU I METODOLOGIA

(Àmbit de Catalunya)


Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).



Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental





Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus
per al PI08 – Xarxa de carril bicicleta entre el pont de la Llana i la connexió amb la serra de Cantallops.

que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis

estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat el programa de

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la

Simulació de Residus, publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). Seguidament, es

Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació

desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de

de les activitats d’incidència ambiental.

reutilització, valorització o eliminació de residus.

Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries,

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda.

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.


Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.



Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual



4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona

intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos.

gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos.



Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient..



Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’eco
eficiència en els edificis.

prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern
mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra.
D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a
continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus
aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels
residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques:



Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils.



Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.



Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les
característiques dels residus.



Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentació
telemàtica dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d’acord amb l’establer
al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.



Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes
vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.
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FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix emplaçament?
2

3

SI

NO

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus?
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS
5.1.

Introducció

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la
tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el
Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les
seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments).

4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6

7

8

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les
quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut de
Tecnologia de la Construcció (ITEC).

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la
realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

5.2.

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

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores
d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es
veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

Tipologia de residus

generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels
residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és aplicable
als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no contaminades
per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de
restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d'estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9

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

10

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de
manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

12

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de
malmetre's.
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En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit modificacions
en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte.

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
-

Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es
produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol.

5.3.

Quantificació dels residus generats

-

Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació
generada pel contractista.

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i

-

Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra.

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats
poden ser reutilitzats a l’obra.

es generen en obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de
Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum
d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat
Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista.
Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra.

Capítol

PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

XXXXXX

Subcapítol XXXXX

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

PAPER

I RESTES

RESIDUS

CARTRÓ

VEGETALS

ESPECIALS

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

xxxx

xxxx

xxxx

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en
obra.
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i
demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució.
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent:
-

La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es
genera per a cada subcapítol.
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RESIDUS GENERATS

Capítol
Subcapítol
Subtotal

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
MOVIMENTS DE TERRES

Capítol
Subcapítol
Subcapítol
Subtotal

PAVIMENTACIÓ
SUBBASES I PAVIMENTS
VORADES, RIGOLES I CUNETES

Capítol
Subcapítol
Subtotal

XARXA DE DRENATGE
CLAVEGUERAM

Capítol
Subcapítol
Subtotal

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
ENLLUMENAT PÚBLIC

Capítol
Subcapítol
Subtotal

XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
SEMAFORTZACIÓ

Capítol
Subcapítol
Subcapítol
Subtotal

ENJARDINAMENT
PREPARACIÓ DEL TERRENY
PLANTACIÓ

Capítol
Subcapítol
Subcapítol
Subtotal

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
SENYALITZACIÓ
ABALISAMENT

Capítol
Subcapítol

EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ
MOBILIARI URBÀ

SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT

TOTALS
TOTALS

TOTALS
TOTALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
TOTALS +PAJ

26

4.174,57
4.174,57
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
19.919,83
37.044,75
56.964,58
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
4.555,40
4.555,40
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
428,92
428,92
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
2057,84
2057,84
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
2.014,98
446,60
2.461,58
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
11.547,71
909,80
12.457,51

Fc
0,0006

Fc
-

Fc
0,0002

Fc
-

PLÀSTIC
Volum (m³)
2,5047
2,5047
PLÀSTIC
Volum (m³)
PLÀSTIC
Volum (m³)
0,9111
0,9111
PLÀSTIC
Volum (m³)
-

Fc
-

FUSTA
Volum (m³)
0,4175
0,4175
FUSTA
Volum (m³)
-

Fc
-

FUSTA
Volum (m³)
-

Fc
0,0002

Fc
-

FUSTA
Volum (m³)
-

Fc
0,0001

Fc
0,0001

PLÀSTIC
Fc
-

Fc
0,0001
0,0005

Fc
-

Fc
0,0028

Fc
0,0003
0,0003

FUSTA

Volum (m³)
PLÀSTIC
Volum (m³)
0
0,0000
0,0000
PLÀSTIC
Volum (m³)
-

Fc
-

FUSTA
Volum (m³)
0,201498
0,0893
0,2908
FUSTA
Fc
Volum (m³)
0,0001
0,09098
0,09098

Fc
0,0001
0,0002

PLÀSTIC

RUNA
Volum (m³)
11,6888
11,6888
RUNA
Volum (m³)
5,975949
11,113425
17,089374
RUNA
Volum (m³)
0,9111
0,9111
RUNA
Volum (m³)
0,042892
0,042892

Fc
-

FERRALLA
Volum (m³)
0,8349
0,8349
FERRALLA
Volum (m³)
-

Fc
-

FERRALLA
Volum (m³)
-

Fc
-

FERRALLA
Volum (m³)
-

Fc
0,0002

RUNA

Volum (m³)
-

Fc
-

FERRALLA

Volum (m³)
-

RUNA
Volum (m³)
3,425466
0,1340
3,5594
RUNA
Fc
Volum (m³)
0,0001
1,154771
0,0004
0,36392
1,518691

Fc
0,0017
0,0003

FUSTA

Fc
-

Fc
0,0001
0,0001

Fc
-

RUNA

PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,0000
0,1670
0,1670
PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,00004
0,7967932
0,00004
1,48179
2,2785832
PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,0000
0,1822
0,1822
PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,00004
0,0171568
0,0171568
PAPER I CARTRÓ

Volum (m³)
FERRALLA
Volum (m³)
0,201498
0,0447
0,2462
FERRALLA
Volum (m³)
FERRALLA

Fc
0,00004

Volum (m³)
0,0823136

PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,00004
0,0805992
0,0000
0,0179
0,0985
PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,00004
0,4619084
0,00004
0,036392
0,4983004
PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
0,0015
6,2619
6,2619
RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
RESTES VEGETALS
Fc
-

Volum (m³)
-

RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
0,0019
3,828462
0,0007
0,3126
4,1411
RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
RESTES VEGETALS

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

2384,4

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00004

0,095376

-

-

2384,4

Subtotal
Capítol
Subcapítol
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
1.750,00
1.750,00
PRESSUPOST
TOTAL
87.234,80
PRESSUPOST
TOTAL
87.234,80

0
Fc
-

PLÀSTIC
Volum (m³)
-

Fc
-

PLÀSTIC
Volum (m³)
3,42

Fc
-

FUSTA
Volum (m³)
-

Fc
-

FUSTA
Volum (m³)
0,80

0,095376

Fc
-

RUNA
Volum (m³)
-

Fc
-

FERRALLA
Volum (m³)
-

Fc
-

RUNA
Volum (m³)
34,81

Fc
-

FERRALLA
Volum (m³)
1,08

PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
0,00004
0,07
0,07
PAPER I CARTRÓ
Fc
Volum (m³)
3,41

RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
RESTES VEGETALS
Fc
Volum (m³)
10,40

RESIDUS ESPECIALS
Fc
0,00004

Volum (m³)
3,49

PRESSUPOST
TOTAL
101.779,89
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6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA

barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el
seu potencial de reutilització reciclatge.

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i



minimitzar la producció de residus.

Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i
millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present
Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana

6.1.

l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus generats

Mesures genèriques de minimització de residus

durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió
En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva
naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en
compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa.

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal
de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes
relacionats amb la seva minimització.

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són
diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants

6.1.2

Fase d’execució de l’obra

a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció
de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases.
En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents:


per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats.

cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus.

6.1.1

residus.






vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop

l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i quantificar

usats es convertiran en residus.


gestió.
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució
d’execució.



Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin
inutilitzar-los.



de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants



Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de

Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en
les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva



Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de
projecte i de programació.

compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també durant
la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents:

Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les
seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla de

Fase de redacció del projecte i programació de l’obra

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en

Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès

Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la
separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus.



El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de

Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben

reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment,

embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el

en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de

trencament de peces doni lloc a residus.

diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial

Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels

de reciclatge.

classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una
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Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el

Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats
propers a la ubicació de l’obra.

moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en
emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització.


Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients,

6.2.2

Restes i sobrants de formigó

ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han



d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja

siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material.

de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les

Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el
malbaratament de materials durant l’execució de l’obra.

zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris
següents:


6.2.

Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen
contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc

Mesures específiques de minimització de residus

d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins
de l’àmbit de la pròpia obra.

6.2.1

Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra.



d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs.

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització


final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta

motiu, també caldrà aplicar les següents mesures:



Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics
elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua.

manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest



Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas



Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació.

Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra,
evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries

superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci

en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora

malbé i esdevingui un residu.

d’accessos, zones de trànsit, etc.

Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert.

espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra.


Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o
elements separadors del sòl.



El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està
intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme

es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec

les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa

dels embalatges en què es transporten fins l’obra.

quantitat de residus.

Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos.



Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant
l’adquisició de materials nous.
Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de
seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc.
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Parc de maquinària

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què





6.2.3

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia
de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment
permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera:


Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i
maquinària es realitzaran en un taller especialitzat.
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Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al

En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti
la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada.

taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament
delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la



Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc anys.

contaminació del sòl.


L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol

7.2.

Residus no especials

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària.


L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de

substrat o a les aigües superficials.

ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental,
sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

7.1.

Consideracions generals

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en
origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà
bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament.

forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser
aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic.
Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa
obra són els següents:


Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una

sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra,

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra:

aquesta fusta passarà a ser un residu.





Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de

instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra.






residu.

Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les
obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus.

Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant,

Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats

s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels

per a cada residu.

residus.

Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus
per evitar que quedin restes descontrolades.

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia
i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els



Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades.



Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar

contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus.

contaminacions.


Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en
el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments
específics dins l’obra.



El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus.
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MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1

Separació segons
tipologia de residus

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra
de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a
continuació.

Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T

Fusta: 1 T

3

Senyalització dels
contenidors
Inerts

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

No Especials
barrejats

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

Especials

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

Vidre: 1 T
Plàstic: 0,5 T
Paper i Cartró: 0,5 T
Especials

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així
com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva
classificació.

Inerts

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor per altres inerts

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
No especials

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada per

contenidor per metall

contenidor per fusta

a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra. Aquests

contenidor per plàstic

contenidor per paper i cartró

espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, ferralla, fusta,

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats.

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No especials

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
2 Reciclatge de residus Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per
petris inerts en la
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
pròpia obra
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:
(kg):
(m3):
Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
(kg):
(m3):

30

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els
següents:


Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls.



Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes.



Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic.



Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró.



Contenidor de 9 m3 per inerts.
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Condicions generals d’emmagatzematge:


Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas
necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus especials i la

Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar

durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent

una mala segregació de residus.

d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos.


Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement.



Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els

xarxa de sanejament de la zona.

següents:



Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que



1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals.

un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la



1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus

caiguda de residus.


especials.

Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys.



1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i
porosa perillosa.

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus



assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut

contaminada per substàncies perilloses.

als punts nets generals de l’obra.

7.3.

1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora

Residus especials



1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli.



1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades.

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint

activitats d’obra.

en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients
estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions:

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE
RESIDUS

Condicions generals d’emmagatzematge:


El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus

8.1.

Consideracions generals

entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a
resguard de les inclemències meteorològiques.


El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc
s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra.

per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material



absorbent, etc).

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge

La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de

extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en

(fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.).

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els
6 mesos.

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament
controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats.



Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin
productes que puguin reaccionar al barrejar-se.
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Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca

d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles.

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que
deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en

el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat

gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a

contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es

un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi.

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.
A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra.
continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada fase de l’obra, es
concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles.

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA
4 Destí dels residus segons
tipologia

8.2.

Reutilització de residus

Inerts

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa

Reciclatge

obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista

Planta de transferència

econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i

Planta de selecció

costosa que el reciclatge.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que es
tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es tracta en el
present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures correctores d’impacte
ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora de terrenys o per a
la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la gestió a través d’un abocador de terres
i runes.

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de
l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:
Quantitat estimada
Gestor
Observacions
Tones
m3
Codi
Nom

Dipòsit
52,215

Deposició de terres i runes
Residus No Especials

34,810

Terres i runes

Quantitat estimada

Gestor

Tones

Codi

m3

Nom

Observacions

Reciclatge:

Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta

0,004

1,081

0,480

0,799

Reciclatge de plàstic

3,143

3,416

Reciclatge paper-cartró

0,681

3,407

Reciclatge altres
Planta de transferència

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat.

Planta de selecció

Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador

Dipòsit

específic.

8.3.

Tractament extern dels residus

Residus Especials

Quantitat estimada

Gestor

Tones

Codi

Instal·lació de gestió de
residus especials

m3
2,792

Nom

Observacions

3,489

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat,

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la

essent els següents: valorització i eliminació.

obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos

de Residus:

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la
valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de

9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA

l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi
d’un permís exprés de l’autoritat competent

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius



o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació
dels residus es duran a terme les següents accions:


Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran
format i resistents a l’aigua.



Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda

de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc.

de residus.

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics,
vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla,



Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys.



S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els
sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics

fusta i altres es podran aplegar separadament.

de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de
Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra,

complir les següents condicions:

almenys, un cop per setmana.


a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés.

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels
c) Senyalitzar-les convenientment.

residus.

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines
Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al

de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del

terreny), o bé col·locar contenidors estancs.

començament de la fase constructiva.



Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests
materials almenys, dos cops per setmana.

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta
gestió de cadascun d’ells.

Gestió de residus no especials:
S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent:


Gestió de residus especials:
S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents:


Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones
habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona

Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de

delimitada i clarament senyalitzada.

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra.


contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir:

estancs, etc.).

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge,
b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres,
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Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en



Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat,
material absorbent, etc.).
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L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències

11. PRESSUPOST

meteorològiques.




Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a NOU-CENTS SETANTA-CINC euros (975,00

productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

€).

La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost:

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en
l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els



s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes ja

6 mesos.


es troben inclosos en les partides de demolició del projecte.

El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos.


part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que

Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en el
moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA
Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per

Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present
estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar.

inclogui proves de comprensió.
El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent:


Normativa d’aplicació



Tipologia de residus: no especials i especials.



Identificació de les activitats generadores de residus



Organització de l’obra: punts de recollida en obra.



Mesures de gestió:



11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra
Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del
contractista seran les següents:


Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de
Gestió de Residus.



Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es gestiona
com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat.

o

Separació i emmagatzematge de residus.

o

Eliminació dels residus.



Mesures d’actuació davant abocaments accidentals.

Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de
fusta, bidons...



Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica
en abonament...



Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que
l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d’obra,
intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que
no ho sigui, definir una ubicació més adequada.



Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació i
disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden
dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus.



34

Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració.

PI11 – Millora de la mobilitat del vianats i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

ANNEX NÚM. 8 GESTIÓ DE RESIDUS
R11016_A08_Gestió de residus.docx



Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.



Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de
recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les
possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que
ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta).



Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant
constància escrita de la quantitat.



Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat.



Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut
d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc.



Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen
aquest servei.



Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines.



Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu de la
sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata.



Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el
cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació
vigent.



Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es
procedirà immediatament al seu control i neteja.



Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament
de substàncies potencialment contaminants.
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1. INTRODUCCIÓ

2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s'han adoptat en la redacció del projecte "Projecte

A continuació s'identifiquen els aspectes ambientals que tenen impactes significatius sobre el medi ambient

de carril bici del carrer Brutau a Sabadell”.

per tal de determinar les línies d'actuacions ambientals que s'han de considerar aplicables.

Les actuacions es basen en:

ecosistemes existents.
-

-

Fomentar l'ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar.

-

Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona.

-

Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment.

-

Avaluar i minimitzar els residus generats per a les solucions constructives escollides i suggerir els
abocadors.

SÒL I SUBSOL

DISSENY

EXECUCIÓ

CURSOS
D'AIGUA

DISSENY

EXECUCIÓ

Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i promovent l'ús
DISSENY

d'energies renovables.
EMISSIONS A
L'ATMÒSFERA

PRODUCCIÓ
DE RESIDUS

EXECUCIÓ

DISSENY
EXECUCIÓ
DISSENY

FLORA I FAUNA
EXECUCIÓ

DISSENY

POBLACIÓ
EXECUCIÓ

2

Baixa
Baixa

Moderada
Moderada

2
2

Baixa

Moderada

2

Baixa

Moderada

2

Baixa

Moderada

2

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Notable
Notable
Trivial
Trivial
Moderada

3
3
1
2
2

Alta

Moderada

4

Mitja

Moderada

3

Mitja

Moderada

3

Baixa
Mitja
Baixa
Baixa
Baixa

Moderada
Moderada
Notable
Moderada
Trivial

2
3
3
2
1

Baixa

Moderada

2

Mitja

Notable

4

Baixa

Moderada

2

Mitja
Mitja

Moderada
Notable

3
4

SIGNIFICATIUS
(x)

Minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües subterrànies i
superficials.

-

ASPECTES AMBIENTALS

RESULTAT

AFECTACIÓ

GRAVETAT

Integrar l'obra en l'entorn, reduir l'impacte visual i ordenar l'àmbit d'actuació tenint en compte els

PROBABILITAT

-

AVALUACIÓ
FASES
TREBALLS
(condicions
normals)

Terres sobrants
Afectació orografia del terreny
Afectació a les propietats físiques
del sòl
Eliminació de la terra vegetal
Afectació a cursos d'aigua
superficials
Afectació a aqüífers
Contaminació dels cursos d'aigua
Afectació als nivells freàtics.
Contaminació acústica.
Contaminació lumínica.
Generació de pols i projeccions de
materials.
Emissió de sorolls.
Emissió de substàncies tòxiques a
l'atmosfera.
Generació de residus
Generació de residus inerts
Generació de residus perillosos
Afectació a la vegetació.
Afectació a la fauna.
Destrucció de la vegetació i
eliminació de la fauna.
Afectació a la població per la
infraestructura.
Afectació als serveis i
infraestructures existents.
Emissió de sorolls, vibracions,
olors i partícules.
Talls en vies de circulació.

X

X

X
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L'avaluació dels aspectes ambientals es realitza segons els criteris de PROBABILITAT i de GRAVETAT que

PROBABILITAT

produeixen sobre el medi ambient.

Alta

3

4

5

Mitja

2

3

4

Baixa

1

2

3

Trivial

Moderada

Notable

GRAVETAT
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3. ACTUACIONS AMBIENTALS
A la següent taula s’identifiquen i es justifiquen les actuacions ambientals que s'han aplicat.

AFECTACIÓ

EMISSIONS A
L'ATMOSFERA

FASES
TREBALLS
(condicions
normals)

ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX

Trànsit de vehicles, operacions de
moviments de terra, enderrocs,
acopis de terres…

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

- Evitar el trànsit de vehicles amb excés de
velocitat i cobrir les caixes amb lones.
- Regar els trams d'obra que generin pols.
- Evitar la realització de les activitats en
situacions de vent fort.
- Utilitzar aspiradors especials.

APARTAT DE LA
DOCUMENTACIÓ ON ES
JUSTIFICA

EXECUCIÓ

Generació de pols i
projeccions de materials.

DISSENY

- Tot i haver dissenyat la nova pista bici intentant
mantenir el màxim d'aparcaments, alguns
Supressió d'algunes de les Ús de l'actual zona d'aparcament per
Estudi d'alternatives
d'aquests han sigut suprimits. S'ha compensat la
zones d'aparcament
al carril bicicleta.
Memòria
supressió d'aquests habilitant noves zones
d'aparcament en zones circumdants.

EXECUCIÓ

- Planificar els treballs per reduir el temps
Desviaments per treballs a la
d'afecció sobre el vials existents.
Talls en línies de circulació. calçada, entrada i sortida de camions
- Planificar els desviaments provisionals pels
a l'obra.
treballs a la calçada.

POBLACIÓ

4

ASPECTES AMBIENTALS
(significatius)

Estudi Seguretat i Salut

Memòria
Estudi Seguretat i Salut
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1.-

INTRODUCCIÓ

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir

considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus

els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de

propis mitjans.

manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el

2.32.-.

contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les

lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació

Condicions tècniques particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document.

de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

2.-

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient

CONDICIONS GENERALS

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
2.1.-

Document del projecte
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com

El projecte consta dels següents documents:

a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques

Document núm. 1: Memòria i annexos

Generals.

Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de condicions
Document núm. 4: Pressupost

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra
corresponents i tinguin preu al contracte.

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
2.2.-

Responsabilitat del contractista

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment,
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de

Memòria
Plànols
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)

tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions
parcials.

Amidaments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els
pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració.
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2.3.-

Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la

2.4.-

Compliment de les disposicions vigents

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents:
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants,
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.

prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà

de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic

vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment

quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i

del contracte.

haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del

2.5.-

Indemnitzacions a càrrec del contractista

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del
Plec de Clàusules Administratives Generals.

l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP).
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx exclusiu

f)

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos,

de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.

indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures

A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista

necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic

de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització
immediata.
h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista,
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades,
conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte
del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat
a l’obra.
i)

2.6.-

Despeses a càrrec del contractista

Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9
del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives

personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de

Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu

llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a

explícitament el contrari, les següents despeses:

oficina.
-

despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària

-

despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes,
etc.

-

despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials

-

despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament

-

despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

-

despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
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-

-

despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el

despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a

contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a

expropiacions i serveis afectats

conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP.

-

despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra

-

el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels

2.10.- Control d’unitats d’obra

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del

-

-

2.7.-

projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat del col·legi professional

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per

corresponent,.

la direcció facultativa.

el contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament

L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec

en qui delegui.

de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada

qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

per l’Institut Català del Sòl.

Direcció de les obres

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció
facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.

a) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.
b) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb experiència
acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
c) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.
d) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge

2.8.-

Condicions generals d’execució de les obres

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció

del que s’especifica al segon paràgraf.

2.11.- Mesures d’ordre i seguretat

lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte

dels treballs.

que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqüència,

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació,

el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de

medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el

30/1/1900 i disposicions posteriors.

contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de

amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

l’Administració.

2.9.-

Modificacions d’obra
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En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del

presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin

contractista.

produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.
2.15.- Senyalització de les obres
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti
el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la

d’indemnització per retard en el pagament de certificacions.

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada
zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del

2.12.- ConseRvació del medi ambient

Plec de Clàusules Administratives Generals.

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a

mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de
Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò

la situació on s’haurà d’instal·lar.

estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a
rebaixar la contaminació acústica.

2.16.- Materials
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals,

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització,

caldrà observar les prescripcions següents:

fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar
cap tala d’arbres.

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible,

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres

a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula

difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes

60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals
competents en la matèria.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació

2.13.- Obra defectuosa

d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les

direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui

despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració.
En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que

condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució.

es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

2.14.- Replanteig de les obres

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els
catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de

colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.

les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny,
tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada
pel director de les obres.
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possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament
2.17.- Desviaments provisionals

complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
quantitats de material procedent de préstecs.

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals
per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants,

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents

d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.

que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons.

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi

prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

ambient.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i

expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o,

d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i

en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran
a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la

cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de

direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de

l’obra.

les obres.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris

cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de
l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra

2.19.- Explosius

i accessos en bones condicions de circulació.
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al
projecte o les que dicti la direcció d’obra.

2.18.- Abocadors
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors

pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la

d’execució de voladures.

justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment

al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador,

del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril

sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries
relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació

autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de

de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja

Catalunya.

aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de
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La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de

l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats.

reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb

2.21.- Col·locació de serveis

explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat,
En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius.

amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons.

2.20.- Servituds, serveis i elements afectats

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 149

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP).

Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condiciions
aquelles que apareguin definides als plànols del projecte.

2.22.- Existència de trànsit durant l’execució de les obres

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu

contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en

de reclamació econòmica per part del contractista.

tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau,

existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur

construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu

defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es

contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans

consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que

d’iniciar-se les obres.

l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides
per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat

anterior.

haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.
2.23.- Interferència amb altres contractistes
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible

substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la

realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de

realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol

xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció

tipus.

de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar
zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició
de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada

treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es

execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte

consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

de reclamació.
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2.24.- Desviament de serveis

d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la
normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o

d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un

mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i

grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.

replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP.

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació

Termini de garantia.

d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm.

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat

1.

que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament,

indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a
cap tipus d’indemnització.

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3 originals
(un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).

2.25.- Recepció d’obra i termini de garantia
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a
Neteja final de les obres.

l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja

de 15 anys a comptar des de la recepció.

general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems,
edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà

2.26.- Conservació de les obres

de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que
Recepció de les obres.

siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà

s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i

un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses

barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar
i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de

termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els

Clàusules Administratives Generals.

arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 2.8.- d’aquest Plec, el contractista aportarà a la

concepte seran a compte del contractista.

direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l’Institut
Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra.

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades,

corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà

2.27.- Liquidació

d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat
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Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar al

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de

contractista la liquidació corresponent.

Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels
preus unitaris de la justificació de preus.

2.28.- Preus unitaris
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica,
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a

les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures.

obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
2.30.- Abonament d’unitats d’obra
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els
preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus

document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport,

núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les
despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment,

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per

necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb
relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats

de sobrepreu.

d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a
les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni

l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.

de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa

coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari

relacionada a l’apartat 2.32.-

de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de

2.31.- Revisió de preus

diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per
a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari,

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si el

i estan continguts en un document formalment informatiu.

contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació.
S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als

Administratives Particulars.

corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que

a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos

corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.

al preu unitari corresponent.
2.32.- Disposicions aplicables
2.29.- Partides alçades
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus

disposicions següents:

o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als
quals corresponen.
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-

-

-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

-

OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta

viscosidad con caucho

de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).Corrección de errores BOE del 3

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y

de febrero de 2012.

almacenamiento en obra

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las

-

OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro,

-

OC 8/2001, de 27 de diciembre, “PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de

de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Conservación de Carreteras”, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición revisada y corregida en

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de

diciembre de 2003).

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de

-

mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y

TRAÇAT

modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de

-

Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC

2002.

“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000). Modificada por Orden de 13

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas

de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001).

Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971).
-

Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas
de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.

DRENATGE
-

Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.

superficial (BOE del 23 mayo de 1990).
-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
-

OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE

ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción
del drenaje subterráneo en obras de carretera.

-

7/07/1976).
-

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje

Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene
programa informático y mapa a escala 1:800.000.

-

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes

Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección General
de Carreteras, mayo de 1987.

hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000)
-

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y

-

-

publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de

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

escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros de

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

carretera.
-

ORDEN FOM/891/2004, de 1 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.

OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que

-

Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección General de
Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003.

-

incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU)
-

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de
Carreteras, octubre de 2005.

(BOE 6/04/04)
-

Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. Esta

Aceros. (BOE 6/03/2002)

explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02)
-

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición revisada diciembre de 2009.

OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes

-

Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – julio de 2002.

(PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas

-

Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de Carreteras

bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

1996.
-

Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de Carreteras,
enero de 1989.

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

11

PLEC DE CONDICIONS
R11016_Plec de condicions.docx

PONTS I ESTRUCTURES
-

-

-

-

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de

de la Instrucción de Carreteras.(BOE 5/04/2014)
-

de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de

2008.

2009.

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

-

Nota de Servicio 1. Señalización del Camino de Santiago.

(EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008.

-

Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado. Enero de

Resolució TES/342/2014, de 29-01-2014, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a

2000. (SISTHO)

l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat

-

Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998.

(DOGC 25/02/2014)

-

Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural

Carreteras, marzo de 1992.
-

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002).

Senyalització horitzontal

-

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de

-

-

-

-

-

Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras -

Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras,
diciembre 2012.

Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección General
de Carreteras, septiembre 2011.

Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de junio de
1998.

firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE
del 25 de mayo de 2004).

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las
características de la señalización horizontal.

firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).
-

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4
de agosto y 29 de septiembre de 1987).

FERMS I PAVIMENTS
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de

Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de
Carreteras, junio de 1992.

-

-

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual

cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre de

(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012.
-

ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical

Senyalització d’obres
-

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización,

Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998.

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que

de 1987).

incluyan firmes y pavimentos.

-

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en
servicio de las obras. –Remate de obras–.

EQUIPAMENT VIAL

-

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.

Senyalització vertical

-

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a utilizar

-

-

Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones

en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras.

ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las

-

Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras.

Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982).

-

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como

Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones
ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
-

las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981).
-

Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel (BOE
del 9 de agosto de 2001). Regula la señalización de pasos a nivel. Modificada por Orden, de 19 de

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC
sobre Señalización de Obras.

Elements d’abalisament
-

Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista

Sistemes de contenció de vehicles

octubre de 2001 (BOE del 30 de octubre de 2001).
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-

-

Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització

metálicas.

primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de la construcció dels espais

Orden Circular 23/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en

parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions.

carretera.
-

-

-

Orden Circular 18bis/2008, de 30 de julio de 2008, sobre criterios de empleo de sistemas para protección

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada

de motociclistas.

unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals.

Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, sobre criterios de empleo de sistemas para
protección de motociclistas.

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a l’articulat, tot

Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención

especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació.

de vehículos.
-

-

Nota Interior, de 12 de septiembre de 2008, sobre aplicación de las órdenes circulares18bis/2008 y

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera

23/2008 a obras pertenecientes a la Subdirección General de Construcción.

a la següent especificació:

Nota Interior, de 29 de abril de 2008, sobre colocación de pretiles en estructuras.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

3.-

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ

Introducció
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i
defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats
successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en
tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec:

INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
PAVIMENTACIÓ.

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn
l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de
l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades,
encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà de
forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de
forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions,
subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi.
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1. Infraestructura de calçada
1.a Esbrossada i replanteig general
1.b Formació de l’esplanada
1.c Clavegueram i encreuament de vials
1.d Subbase granular
1.e Vorades i rigoles
2. Infraestructura de serveis
2.a Zones d’implantació de serveis
3. Pavimentació i acabats
3.a Pavimentació
3.b Acabats

suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar
intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat
el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins
a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de
manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons

Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el

criteri de la D.O.

següent articulat:
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
3.1.-

Infraestructura de calçada

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys
de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens

3.1.1.- Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1
m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O.

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes.

Mesurament i abonament
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització
del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades

Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de
referència.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que

preu de l’excavació de terra vegetal del quadre de preus del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a

es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o

l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del

qualsevol altre material no desitjable.

contracte

La seva execució inclou les operacions següents:

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material,

-

excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada

mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega i

-

retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador

transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent.

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els

Replanteig general de les obres

corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades

Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb

referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar

mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
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sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ

-

càrrega de ruptura

: f1 ≥ 13 KN/m

a l’adjudicació de les obres
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior.
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb
la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de superfície vertical
de mur verd.

3.1.2.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny
-

aigua 18 l/m2

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig

-

mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui:

general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

-

fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm

-

fertilitzant NPK d’alliberament lent

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt,

-

algues seques

així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives.

-

micro i macro nodriments

-

fixador-estabilitzador

-

compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 l/m2 que

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant

afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades
-

necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada
i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i orientació del
mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2

-

la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions metereològiques favorables o
regs

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada
es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de

Mesurament i abonament

l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils,

incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

presos abans i després dels treballs.

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi

vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà

on s’hagi d’excavar.

mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics
i de fluència mínima, i amb les característiques següents:

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

p

= 350 g/m2

-

pes per unitat de superfície:

-

càrrega de ruptura:

f1 ≥ 40 KN/m

-

càrrega de treball:

f2 = 13 KN/m

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts,
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat sobre

els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.

un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que germinen
en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran:

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les,
prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les

-

inalterable als raigs UV

-

pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2
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Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens

compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens,

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.

es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament independent.

laboratori homologat.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen

auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra,

segons el quadre següent:

així com les taxes i cànons dels abocadors.
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície col·locada de terreny.

granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament

3.1.3.- Reblerts

es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls
adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada

Terraplè

(darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes
d’acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot
efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la
orejar.

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar),
segons el criteri de la direcció d’obra.

16

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

PLEC DE CONDICIONS
R11016_Plec de condicions.docx

SÒLS

Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó

SELECCIONATS

que no contindrà elements metàl·lics.

SÒLS INADEQUATS

SÒLS TOLERABLES

SÒLS ADEQUATS

No

les

Menys del 25% en pes

Sense pedres de mida

Sense pedres de mida

condicions dels sòls

de pedres de mida >15

>10 cm

>8 cm

tolerables

cm

compleixen

LL < 40

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter
i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Neteja del 35% en pes

Menys del 25% en pes

de partícules de mida <

de partícules de mida

0,80 UNE

0,80 UNE

LL < 40

LL < 30

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, d’índex

i

CBR en laboratori.

o

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó.

LL < 65
IP < 10

i

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

IP > 0,6 LL-g
Mesurament i abonament

Densitat proctor

Densitat proctor

> 1,450 kg/dm2

> 1,750 kg/dm2

CBR > 3

CBR > 5

CBR > 10

Sòl inflable < 2%

Sòls no inflables

Contingut de matèria

Contingut de matèria

Sense

orgànica < 2%

orgànica < 1%

orgànica

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

matèria
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de
parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcel·les, a fi

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig Próctor Modificat.

d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar
el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats,
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Pedraplè
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca.

terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació,
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

Reblerts de materials reciclats
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris,
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials

Plànols

petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.
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En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector que els

contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració.

3.1.4.- Enderrocs

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin la
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Fresat
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

amb la nova capa de paviment.

Execucuió de les obres

Mesurament i abonament

La seva execució inclou les operacions següents:

Es mesurarà i abonarà per m2 executats.

-

Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa

-

Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En

de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva

el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües

execució.

, si fos necessari, mitjançant bombament
-

retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al lloc d’utilització o

3.1.5.- Excavació i rebliment de rases

aplec definitiu
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases
Execució de les obres

definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua.

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de
seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu

Mesurament i abonament

encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal

llocs d’amàs.

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb el preu del quadre de preus núm.
1 del projecte.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions,

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,

sorolls, etc.

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o

la resta dels documents del projecte.

pressupost no especifiquen el contrari.

Mesurament i abonament

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a abocadors

d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric

autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament i

dels plànols del projecte.

estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució.
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El preu corresponent inclou l’excavació, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran les

cas de l’excavació fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de

terres a través de les hèlixs.

tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la
vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per

apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau.

mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres.

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de

Mesurament i abonament

qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la maquinària,

conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats

l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les soldadures i tots els

per les companyies o els serveis tècnics municipals.

materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat3.1.3.-). El

replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub.

contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

3.1.6.- Conduccions de clavegueram

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les

materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats

superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub.

materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre
que el pressupost no especifiqui el contrari.

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els
elements necessaris per a facilitar-lo.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials

Condicions mínimes d’acceptació

(formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior

totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa

a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls

(UNE i EN) vigent.

adequats o seleccionats.
Resistència:
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima

Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la generatriu

densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la

del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció

zona de rasa.

amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà
exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a
l’assaig Próctor Modificat.

Conduccions de formigó
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a la

Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les
normes d’aplicació oficials.
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-

subministrament del tub

Resistència a la compressió dels tubs de formigó

-

preparació de l’assentament

(càrregues lineals)

-

col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs,
incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i

Formigó sense armar

Formigó armat

(sèrie C)

(sèrie III)

9.000 kg/cm2

10.000 kg/cm2

200

1.800

---

300

2.700

3.000

400

3.600

4.000

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació,

500

4.500

5.000

etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera

600

5.400

6.000

de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de

800

7.200

8.000

l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2.

1.000

---

10.000

1.200

---

12.000

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels

1.500

---

15.000

tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit

Diàmetre interior

exterior.
-

execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior
és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals

(Dimensions indicatives)

i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20..
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram per
centímetre quadrat (1 kg/cm2).

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les
connexions al clavegueram.

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams per
centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim.

fórmula següent:
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanització.
W = Øn · L

El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es
taparà en aquest extrem.

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i amb
2

La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm .

fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del
terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió,
N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans

Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta d’olis, greixos o

com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra

qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó.

poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de
nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica
Mesurament i abonament
Execució de les obres
L’execució de les obres inclou les operacions següents:
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Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds

arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial

de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent,

cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces

segons el tipus i diàmetre del tub.

prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del
voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.

L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà

de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà l’excavació i

que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o

tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat

formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra,
el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres

3.1.8.- Subbases

cúbics (m3).
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu

de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de

estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret

treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

a reclamar el seu abonament per separat.
Subbase granular
3.1.7.- Elements singulars del clavegueram

Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les
obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE,

Condicions mínimes d’acceptació

PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats.
La granulometria haurà de complir les següents condicions:
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HM-25 (mínim).

-

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel
tamís 400 µm UNE.

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de

-

La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

la direcció d’obra.
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació

TAMISSOS
UNE

TN (50)

Garbellament ponderal acumulat (%)
TN (40)
TN (25)
TN (20)

TNA

en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix
nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

Execució de les obres
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que
es prescriu a l’article 3.1.5.- del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

21

PLEC DE CONDICIONS
R11016_Plec de condicions.docx

50

100

---

---

---

100

40

80-95

100

---

---

---

25

50-90

75-95

100

---

60-100

20

---

60-85

80-100

100

---

10

40-70

45-75

50-80

70-100

40-85

40

Garbellament ponderal acumulat (%)
TA (40)
TA (25)
100
---

5

25-50

30-55

35-65

50-85

30-70

25

75-100

100

2

15-35

20-40

25-50

30-60

15-50

20

60-90

75-100

10

45-70

50-80

5

30-50

35-60

2

16-32

20-40

400 m

6 20

8 22

QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA )
TAMISSOS UNE

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los Angeles, inferior
a 50.

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents:

límit líquid inferior a 25 (LL < 25)
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% en restes
d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori.

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit
T2-T3.

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la densitat màxima
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara
al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

Subbase de sòl-ciment
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El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual

Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)

s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua.

Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3
Recepció i col·locació
Mesurament i abonament

Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà

transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions,

No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les

materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm).

3.1.9.- Vorades, encintats i rigoles

Les vorades es col·locaran amb una separació entre peces < 1cm.

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase

Mesurament i abonament

mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny.

les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per a les
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i

obres d’implantació de serveis.

operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, que

indiquin una altra cosa.

facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint
Rigola de rajol hidràulic

un element senyalitzador del final de la calçada.

Vorades de formigó

Definició:
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa

Procedència

de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.
Característiques generals
Característiques generals

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm de gruix, la cara

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.

aprovades per la direcció d’obra.
Normes de qualitat
Normes de qualitat

Desgast per fregament:

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28);
2

mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm ).

Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2)
Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida)

Desgast per fregament:

Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm)

Recorregut: sis-cents metres (600 m)
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Recepció i col·locació

3.2.1.- Capes de base

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment,
amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm.

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú
artificial), de grava-ciment, de formigó o asfàltica.

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra.
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base granular.
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.
Bases de tot-ú artificial
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada.
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra.

continu.

Mesurament i abonament

Condicions mínimes d’acceptació:

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a

-

tamís 40 µm UNE.

deixar la unitat d’obra totalment acabada.

Vorades de pedra natural

Granulometria: La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel

-

La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre següent:

-

L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).

-

El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).

Condicions mínimes d’acceptació
La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifrome i de textura compacta i amb un acabat superficial antilliscant.
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm).
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2.
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar
alteracions visibles.

Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar
la unitat d’obra totalment acabada.

3.2.-

Pavimentació

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa
de base de calçada i les capes de paviment.
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-

Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2)).

Garbellament ponderat acumulat (%)

TAMÍS UNE

TA (40)

TA (25)

44

100

---

25

75-100

100

20

60-90

75-100

10

45-70

50-80

5

30-50

35-60

2

16-32

20-40

400 μm

6 20

8 22

La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor

-

S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de
la barreja amb ciment.

La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:
Tamís UNE

Acumulat (%)
GC1

GC2

44

---

100

25

100

75-100

-

El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.

20

75-100

65-90

-

El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).

10

50-80

40-70

-

El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat

5

35-60

30-55

es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig del material es farà després de

2

25-45

22-42

0 40

10 24

10 22

compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
-

El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor
Modificat.

-

-

El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva
compactació.

El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà
inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.

-

La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat

3.2.1.2.1.-

Mesurament i abonament

obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones

-

singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el

La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà < 20 mm.

subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la
subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat

3.2.1.1.1.-

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes
les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.

Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de
treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d’acceptació
Granulometria dels àrids:
-

El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%).
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d’obra.

Bases asfàltiques

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant bituminós.
Mescles a emprar: seran del tipus S - G / 20 -25
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.2.1.1.- d’aquest plec.

Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat anteriorment.

3.2.2.- Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.
Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.
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Paviments asfàltics en calent

mescles -8

≥ 16

≥ 16

≥ 16

mescles -12

≥ 15

≥ 15

≥ 15

mescles -20

≥ 14

≥ 14

≥ 14

≥ 14

≥ 14

≥ 14

l

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes.

25

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:
Condicions mínimes d’acceptació
-

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

-

Granulometria dels àrids. L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís

Àrids i filler:

5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La
granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja

-

tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... ±4% del pes total d’àrids

-

tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m............ ±3% del pes total d’àrids

-

tamís UNE 80 µ m ...........................................................

±1% del pes total d’àrids

lligant ...............................................................................

±0,3% del pes total d’àrids

que es tracti.
Lligant:
A les capes de rodadura l’àrid serà granític

-

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus

D12 - S12

Rodadura

≥6

(> 180º).

D20 - S20
Intermèdia

D20 - S20 - G20

6-9
3.2.2.1.1.-

-

-

Mesurament i abonament de les obres

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment

altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a

obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més,

capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran

la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i

capacitat i trànsit pesat).

materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a
construcció de carreteres (PG3).

-

La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).

-

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de
l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3).

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86)
Característica

Trànsit pesat

Trànsit mitjà

Trànsit lleuger

Nombre de cops per cara

75

75

75

Estabilitat (KN)

> 12.5

> 10

8 - 12

Deformació (mm)

2 - 3,5

2 - 3,5

2 - 3,5

Buits en mescla (%)
capa de rodadura

4–6

3–5

3–5

capa in termèdia

5–8

4–8

4–8

6-9
Buits en àrids (%)

5-9

5-9

capa de base
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Microaglomerat en calent

-

La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma
NLT-113/72.

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar

-

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves

prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en

d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3).

capes de gruix entre 10 i 50 mm.

S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la

Condicions mínimes d’acceptació

compactació.

-

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

-

Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90%

-

en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

Àrids:

Tamisatge ponderal acumulat (%)

Tamís UNE

MC 12

MC 10

MC 8

16

100

---

---

12.5

85 – 100

100

100

10

70 – 90

85 – 100

85 – 100

8

---

---

---

5

50 – 70

60 – 80

70 – 85

2.5

35 – 50

40 – 55

50 – 65

1.25

27 – 38

28 – 40

34 – 49

0.63

15 – 25

18 – 30

21 – 33

0.32

10 – 20

10 – 20

12 – 23

0.16

7 – 15

7 – 15

8 – 15

0.08

5 - 10

6- 10

6 - 10

5-7

5.5 – 7

5.5 – 7.5

% lligant en pes
respecte de l’àrid

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

-

Sedassos superiors al 2,5 UNE

-

Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm

Tamís UNE

Acumulat en %

5

90 – 100

2.5

65 – 90

1.25

45 – 75

0.63

27 – 55

0.32

10 – 30

0.16

2 – 10

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

Lligants:
-

A establir per la direcció d’obra.

Coloració:
Gruix de la capa en mm

Tipus de mescla

40 – 50

MC 12

20 – 40

MC 10 i MC 12

10 - 20

MC 8

Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per
la direcció d’obra.

3.2.2.2.1.-

Mesurament i abonament

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica
-

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment
accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de partícules planes serà
inferior a vint-i-cinc (< 25).

-

una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs
d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al
correcte acabament de les unitat d’obra.

Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid
gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi.
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Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar

a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran

additius, juntes, acabat superficial, etc.).

d’igual manera que les mescles en calent (Tn).
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó
3.2.3.- Paviments de formigó

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc

en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

3.2.3.1.1.-

Mesurament i abonament

centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o
contracció.

Condicions mínimes d’acceptació
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas que el
projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2.

La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con d’Abrams
inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).

A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la
sorra sigui de tipus silici.

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres
de fàbrica i estructures d’edificació.

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran
disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º).

elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran
per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la
preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de
les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la
unitat d’obra.

3.2.4.- Elements singulars
Guals
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 assentat
sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase
o base.

Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.

Escocells
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó
HM-20. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament
Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa.
El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes,
peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la
unitat d’obra.

3.3.-

Senyalització

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les
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normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de

CARACTERÍSTICA

FACTOR MESURAT

NORMA

APARELL MESURA
Retrorreflectòmetre

qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport

Visibilitat nocturna

(Normes de Senyalització vertical urbana).

Coeficient

de

Angle d’il·luminació:3.5º

UNE 135 270

retrorreflexió R’

Angle d’observació:4.5º
Il·luminant: CIE tipus A

Coordenades

3.3.1.- Senyalització horitzontal
Visibilitat diurna
Marques vials

Colorímetre

cromàtiques (x,y)

UNE 48 073

Factor de lluminància(β)

Resistència a

Coeficient de resistència

amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles

l’esllavissament

a l’esllavissament (SRT)

geometria

45/0

Il·luminant

D 65

Observador patró

Relació de contrast (Rc)
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats

de

UNE 135 272

2º

Pèndol TRL

i vianants o tenen finalitat informativa.
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les marques
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de març de 1987 (BOE

viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions

29.09.87), i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat

mínimes marcades a la taula següent.

per CEDEX (octubre de 1990).

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a l’O.M. de
28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents:

TIPUS DE

À
’
Coeficient de retrorreflexió
R’ (mcd*lx-1*m-2)

MARCA
a) a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en
solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura

Permanent

acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran

(blanca)

de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”.

b) b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l’aigua i
microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig.

Ó Factor de
lluminància

SRT

(β)

A 30 dies

A 180 dies

A 730 dies

Sobre asfalt

300

200

100

0,30

0,45

0,20

0,45

Temporal (groga)

150

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per al
subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials dels
productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius

c) c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document
acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai

del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons
Norma UNE 135 200(2).

Econòmic Europeu).
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa tècnica
Cal que compleixin els següents requisits:
-

visibilitat diürna i nocturna

-

resistència al lliscament

-

resistència a la deterioració

especificada a la Norma UNE 135 277(1).

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre
segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca “N”
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d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació de la

Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,

pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment sobre

per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran

el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota

a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

la mà d’obra necessària per a la seva execució.

Elements reductors de velocitat

Maquinària
La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans
necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que en

sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris.

cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants.

Dosificació per aplicació

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent.

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les
Mesurament i abonament

dotacions següents:

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml)
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques en
senyalitzacions temporals).

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, el
2

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m ) i sis-cents grams de microesferes de vidre per

replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.

metre quadrat (0,600 kg/m2).

Material termoplàstic d’aplicació en calent.
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat
(0,600 kg/m2).

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat
(0,600 kg/m2).
Control de recepció dels materials.
Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades
més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les
de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest
fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.
Mesurament i abonament
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en
obra.
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.
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3.3.2.- Senyalització vertical

Mesurament i abonament
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalitzación Vertical”, de 28 de

plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra.

desembre de 1999
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges,
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari

pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment

respecte a la circulació o l’itinerari.

acabada.

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre

3.3.4.- Senyalització informativa bàsica del sector

material admès per la normativa vigent.
Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada d’aparcament
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions de

d’ús exclusiu per a la informació del visitant.

la normativa vigent.
Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense interferències.
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:
-

senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)

-

cartells senyalitzadors

-

cartells informadors

El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a l’hora d’escollir el
contingut, la tipografia i la seva distribució.

Senyals tipus SASA i SAS
Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà:

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui

-

delimitació de l’àmbit del polígon

grafiat als plànols.

-

identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir
de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc.

Mesurament i abonament

-

identificació dels carrers del polígon

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució

-

numeració i delimitació exacta de cada parcel·la

completa de la fonamentació.
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa.
2

Els cartells s’abonaran m , col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de
fixació, sustentació i fonamentació.

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció facultativa.

3.3.3.- Elements de balisament i defensa

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització Exterior
promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Els elements de balisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants.

Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran cap
discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran amb els plafons mitjançant

Aquests elements poden ser horitzontals (biondas, baranes...) o verticals (pilones).

cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons.

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del Ministerio de Fomento

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA.

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

31

PLEC DE CONDICIONS
R11016_Plec de condicions.docx

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin

-

demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents.

descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada
unitat

-

forma de tractament dels junts de formigonat

Zona reservada d’aparcament
Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la calçada;

Per a cada unitat es farà constar:

constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l’àrea, i del símbol

-

sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres)

universalment acceptat per indicar “informació”.

-

característiques del mitjans mecànics

-

personal

-

vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

-

seqüència d’ompliment dels motlles

-

mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel.les,

Mesurament i abonament
2

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m ) col·locat en obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més

bastides, taulons o d’altres)

de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, operacions i

-

mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

-

sistema de curat de formigó

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície realment
pintada en obra.

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d’informació,

tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les

maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució.

següents:

3.4.-

Obres de formigó

-

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat.
El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment,

3.4.1.- Formigons en massa i armats

sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es
procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres

de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal

i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de tracament a compressió del

d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la

formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida

tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les

en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document

armadures.

d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar
els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació

No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m),

en els preus contractats per difererències en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i
posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de

ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites

-

comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de

No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques
del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades.

-

Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.

-

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el

l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra.
En el pla es farà constar:

reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment humides.
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La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó.

-

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel.lícules superficials
impermeables, prèvia autorització del director de l’obra.

-

-

l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a a
fabricació i posada en obra

-

la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó

-

l’execució i tractaments dels junts

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb

-

la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat

sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics.

-

l’acabat i la realització de la textura superficial

-

qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no

d’aquesta unitat d’obra.

indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà
de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser

3.5.-

Seguretat i salut

reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques
de l’obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà

3.5.1.- Disposicions legals d’aplicació

sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió.
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a:
-

El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sitema i maquinària que

-

Estatut dels Treballadors

pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a

-

Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 15/6/52)

terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó

-

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70)

com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot

-

Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la

cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.

construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías profesionales
de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10.

-

En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament
envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després

BOE 31 de marzo de 1972.
-

del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements

terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de

verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a

agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972.

quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli

-

Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la

totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de

dilatació.

1973.
-

-

Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i
procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el

y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997.
-

formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada
per hora de treball. Quan els pilars i elements hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001.

-

contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements hortizontals, a fi i
efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la
construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998

-

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 de

Mesurament i abonament

diciembre de 1987.

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels

-

Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de noviembre de 1995.

plànols. Al preu s’inclou el següent:

-

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención. BOE 31 de enero de 1997.
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-

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de enero,

-

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de mayo de 1998
-

-

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a

-

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

BOE 8 de septiembre de 2000.
-

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las
marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991.

-

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 de junio de

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997.

-

1998.
-

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997.
-

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997.

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de junio de 1997.

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 1997.
-

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización
de Obras.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos

-

Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989.

-

RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball

-

Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74)

-

Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i

-

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja

obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret

Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003).

84/1990 de 19 de gener).

-

Instruccions Tècniques Complementàries.

-

Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo

-

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies

-

Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 de

reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988.
-

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68)

-

Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento

gener).

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969.
-

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno

3.5.2.- Senyalització i tancament de l’obra

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002.
-

Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra.

del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o

-

sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l’inici

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de

de l’obra.

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
máquinas. BOE 8 de febrero de 1995.
-

-

-

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de l’obra.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents a

diciembre de 1992.

tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol persona

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995.

aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris.

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs,

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE

s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin.

6 de marzo de 1997.
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3.5.3.- Sistemes i mitjans auxiliars preventius

seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran:

al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

Senyals, tanques i balisament

3.5.6.- Riscos i mesures de protecció:

-

senyals normalitzades de trànsit

-

tanques metàl.liques de desviació de trànsit

-

fita de senyalització

-

cordó de balisament reflectant

-

despreniments

-

equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V

-

caigudes de persones al mateix o a distint nivell

-

equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V

-

bolcada per accidents de vehicles i màquines

-

pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria

-

atropellaments per màquines o vehicles

-

cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra

-

atrapaments i atrapaments per màquines

-

explosions

-

talls i cops

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors

Riscos

-

alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment

-

soroll

-

detector d’instal·lacions soterrades

-

vibracions

-

equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió

-

projecció de partícules als ulls

-

pols i gasos

-

interferències amb línies elèctriques en tensió

-

caiguda d’objectes i materials

-

ferides punxants als peus i les mans

-

esquitxos de formigó als ulls

-

dermatosi per ciment

-

erosions i contusions en manipulació

-

electrocucions

-

topades i bolcades

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de

-

per utilització de productes bituminosos

fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei, les

-

cremades

baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats.

-

radiacions de soldadures

-

riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o produeixen

Sistemes d’instal·lacions preventives
-

il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V

Mitjans auxiliars preventius
-

carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”.

3.5.4.- Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu

electricitat a l’obra

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests
recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, serà necessari que una persona

-

risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc

autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes

-

Irrupció d’aigua

no suposa cap risc per al treballador.

3.5.5.- Substàncies i materials perillosos

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen
o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà
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Mesures de protecció

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació detallada de les

Proteccions col·lectives

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització
necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests

-

riscos en situacions d’emergència.

Proteccions personals

Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïdes
a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.

-

Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats
al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç.

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT).
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves

Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb
garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes.

respectives prestacions.
-

Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la

suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció

normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest.

protectora.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de

-

roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 300
m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat
de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V.

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou
concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.

-

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any.

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant,

-

Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6

seran reposades immediatament.

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

mesos com a màxim.

-

Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la
realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del

-

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.

contractista.
3.5.7.- Instal·lacions provisionals

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta
menjador, degudament dotats.

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors,
i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
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3.5.11.- Pla de seguretat i salut
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar,
calefacció i un contenidor per a deixalles.

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i
mètodes d’execució.

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l’obra, haurà
3.5.8.- Serveis assistencials

de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.

3.5.9.- Vigilant de seguretat

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.

3.5.10.- Comitè de seguretat i salut

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball,
les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

-

President

:

el cap d’obra o persona que designi

-

Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra

-

Secretari

:

-

Vocals :

l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra

un administratiu de l’obra

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè de
seguretat i higiene.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B01 -

-

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

-

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Humectació de bases o subbases

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

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

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense

(EHE-08).

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

OPERACIONS DE CONTROL:

total sigui <=1,1 g/cm

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

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància

d'analitzar l'aigua per determinar:

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.

-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

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

-

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes

-

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

característiques:

-

Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

-

Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

-

Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)

-

Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

-

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

anteriors.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de

aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director

prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1

d'Obra, entre d'altres:

de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

-

Classificació geològica.

-

Estudi de morfologia.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Aplicacions anteriors.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa

mostres segons la UNE 83951.

freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

B03 -

GRANULATS

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,

B031 - SORRES

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

B0312010,B0310020.

-

Dimensió mínima permesa = 4 mm

-

Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%

-

Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%

-

Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del

-

Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament

-

Coeficient de Los Ángeles: <= 40

d'aquest tipus de residu.

-

Continguts màxims d'impureses:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

S'han considerat els tipus següents:

-

Material ceràmic: <= 5% del pes

-

Sorra de marbre blanc

-

Partícules lleugeres: <= 1% del pes

-

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

-

Asfalt: <= 1% del pes

-

Altres: <= 1,0 % del pes

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
-

De pedra calcària

-

De pedra granítica

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

-

Sorra per a confecció de morters

SORRA DE MARBRE BLANC:

-

Sorra per a reblert de rases amb canonades

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

-

Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del

¦Superior¦ 0

formigó

¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94

Designació: d/D - IL - N

+----------------------------------------------------------------------------+

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

¦ 4

¦ 16 ¦ 40 ¦ 70

¦

77

¦ 100

¦ (1)

¦

¦ 100

¦

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

V, varis; A, artificial i R, reciclat

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

-

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Granulat gruixut:
-

-

Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

Granulat fí:

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

-

Granulat arrodonit: <= 6% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)

-

Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes

específica d'exposició: <= 6% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

-

-

Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

-

Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Resta de casos: >= 75

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

-

Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%

Granulat gruixut:
-

-

Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

Granulat fí:

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

-

Granulat arrodonit: <= 6% en pes

-

Per formigons d'alta resistència: < 40

-

Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe

-

Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

específica d'exposició: <= 10% en pes

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha

-

Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica

de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,

d'exposició: <= 16% en pes

puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat,

Valor blau de metilè(UNE 83130):

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat,

-

Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

-

Resta de casos: <= 0,3% en pes

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦

¦

Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
¦

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦

+-------------------------------------------------+

¦

¦ Tamís

¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
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¦ mm

¦

pel tamís

¦

¦

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00

¦

A

¦

A = 100

¦

¦ 2,50

¦

B

¦ 60 <= B <= 100 ¦

¦ 1,25

¦

C

¦ 30 <= C <= 100 ¦

¦ 0,63

¦

D

¦ 15 <= D <= 70 ¦

¦ 0,32

¦

E

¦ 5 <= E <= 50 ¦

¦ 0,16

¦

F

¦ 0 <= F <= 30 ¦

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

¦ 0,08

¦

G

¦ 0 <= G <= 15 ¦

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

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

(EHE-08).

¦ Altres ¦

¦ C - D <= 50

¦

¦ condi- ¦

¦ D - E <= 50

¦

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

¦ cions ¦

¦ C - E <= 70

¦

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

+-------------------------------------------------+

(EHE-08).

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

construcció.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms,

No hi ha normativa de compliment obligatori.

o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa
i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

l'us al que es pretén destinar.

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Identificació del subministrador

-

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

-

Nom de la cantera

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

-

Data del lliurament

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la

-

Nom del peticionari

seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert

-

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids.

-

Quantitat de granulat subministrat

Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

-

Identificació del lloc de subministrament
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid

-

Presència d'impureses

subministrat.

-

Detalls de la seva procedència

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

-

Altre informació que resulti rellevant

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:

OPERACIONS DE CONTROL:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i

seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les

normes administratives nacionals de cada estat membre,

especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits

com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article

que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

28 de l'EHE.

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *

ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del

membre,

subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no

poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i

-

Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

normes administratives nacionals de cada estat membre:

-

Terrossos d'argila (UNE 7133).

-

Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2

- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar

(UNE EN 1744-1).

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat

-

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

de la següent informació:

-

Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

-

Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

-

Assaig petrogràfic

-

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

-

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

-

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

-

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

-

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

-

Designació del producte

-

Assaig d'identificació per raigs X.

-

Informació de les característiques essencials aplicables

-

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

-

Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

-

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

-

Data d'emissió del certificat

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han

-

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

-

Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,

amb l'article 28.4.1.

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
-

Naturalesa del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si

Els granulats naturals poden ser:

la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de

-

De pedra granítica

projectar i aprovar noves fórmules de treball.

-

De pedra calcària

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els

-

70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició

següents:

-

75, en la resta de casos

-

Granulats reciclats provinents de construcció de maó

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no

-

Granulats reciclats provinents de formigó

compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè

-

Granulats reciclats mixtes

(UNE-EN 933-9) compleix el següent:

-

Granulats reciclats prioritariament naturals

-

Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes

-

Resta de casos: <= 0,3% en pes

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,

en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder

aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director

utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid

d'Obra, entre d'altres:

són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

-

Classificació geològica.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques

-

Estudi de morfologia.

adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

-

Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
B033 - GRAVES
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa
o corrosió de les armadures.

B0332Q10.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

-

Confecció de formigons

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

-

Confecció de barreges grava-ciment per a paviments

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que

-

Material per a drenatges

provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la

-

Material per a paviments

fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

El seu origen pot ser:

-

Dimensió mínima permesa = 4 mm

-

Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

-

Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%

-

Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

-

Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%

-

Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire

-

Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
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-

Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%

Ús admissible:

-

Coeficient de Los Ángeles: <= 40

-

Drenatges

-

Continguts màxims d'impureses:

-

Formigons en massa

-

Material ceràmic: <= 5% del pes

-

Partícules lleugeres: <= 1% del pes

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

-

Asfalt: <= 1% del pes

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

-

Altres: <= 1,0 % del pes

Ús admissible:

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

-

Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

-

Per a confecció de formigons

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la

-

Per a drens

construcció.

-

Per a paviments

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les

-

Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms,

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

confecció del formigó

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;

Contingut de formigó: > 95%

V, varis; A, artificial i R, reciclat

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que

Ús admissible:

les següents dimensions:

-

Drenatges

-

-

Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib

-

Protecció de cobertes

-

Bases i subbases de paviments

0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de
la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)

-

1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)

-

0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

-

Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements

-

Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït

massissos > 1600 kg/m3.

(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

segon del paràgraf anterior.

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

-

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

-

Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes

-

-

Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):

-

Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

-

Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Granulats gruixuts naturals: <= 40

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Absorció d'aigua:

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE

-

Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

EN 1744-1):

-

Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%

-

-

Granulats reciclats mixtos: < 18%

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

-

Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

-

Granulats naturals: <= 1% en pes

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

-

Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes

-

-

Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha

-

Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes

de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,

-

Altres granulats: <= 0,4% en pes

puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat,

Granulats naturals <= 1% en pes

Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat,

-

Granulats naturals: <= 0,8% en pes

s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

-

Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en

-

Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa

quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

-

Formigó pretesat: <= 0,03% en massa

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

GRAVA PER A DRENATGES:

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF

Contingut d'ió Cl-:

segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

-

Plasticitat: No plàstic

Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-

Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40

1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

Condicions generals de filtratge:

-

Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%

-

F15/d85: < 5

-

Altres granulats: Nul

-

F15/d15: < 5

Contingut de restes d'asfalt:

-

F50/d50: < 5

-

Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció

-

Altres granulats: Nul

x% del terreny a drenar)

Reactivitat:

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

-

Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):

-

Nul·la

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
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-

Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1

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

-

Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

(EHE-08).

-

Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

-

Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars

GRAVA PER A PAVIMENTS:

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta

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

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny

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

natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les

GRAVA PER A DRENATGES:

condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras

mm.

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje

més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.

superficial».

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de
filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
-

Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

2% (UNE 103502).

-

Identificació del subministrador

-

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

CONDICIONS GENERALS:

-

Data del lliurament

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

-

Nom del peticionari

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec

-

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

-

Quantitat de granulat subministrat

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva

-

Identificació del lloc de subministrament

possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid

evitar els canvis de temperatura del granulat.

subministrat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs

com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article

d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *

78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat

28 de l'EHE.

membre,

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no

ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del

normes administratives nacionals de cada estat membre:

subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar

-

Índex de llenques (UNE-EN 933-3).

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat

-

Terrossos d'argila (UNE 7133)

de la següent informació:

-

Partícules toves (UNE 7134)

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

-

Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

-

Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2

-

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

-

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

-

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

-

Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

-

Designació del producte

-

Assaig petrogràfic

-

Informació de les característiques essencials aplicables

-

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

-

Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).

-

Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

-

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

-

Data d'emissió del certificat

-

Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

-

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

-

Assaig d'identificació per raigs X.

-

Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen

-

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

(UNE EN 1744-1).

amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

-

Naturalesa del material

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

-

Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.

-

Presència d'impureses

-

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la

-

Detalls de la seva procedència

seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

-

Altre informació que resulti rellevant

-

Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el

-

Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)

compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la

-

Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)

confecció de formigons.

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
-

Classificació geològica

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Estudi de morfologia

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al

-

Aplicacions anteriors

seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les

-

Assaigs d'identificació del material

especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.

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

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les
condicions possibles més desfavorables.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm,

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

assaig.

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa on es col·loqui.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o

noves fórmules de treball.

de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A

siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre

DRENATGES:

que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas

Composició química:

contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

-

Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%

B037 - TOT-U

-

A la resta: < 1%

-

Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el

B0372000.

fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:
-

Categoria de trànsit pesat T00 a T2:

Material granular de granulometria contínua.

-

Àrids per a tot-u: < 30

S'han considerat els tipus següents:

-

Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35

-

-

-

Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits

-

Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.

-

Àrids per a tot-u: < 35

Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de

-

Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40

grava natural.

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa

Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
-

Fracció 0/4 del material:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

T00 a T1: > 40

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

-

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

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida

-

Vorals de T3 i T4: > 30

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
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-

Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
-

T00 a T1: > 35

-

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

-

Vorals de T3 i T4: > 25

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Plasticitat:
-

Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104

-

Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Límit líquid, segons UNE 103103: < 30

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦

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

ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20

* 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

¦

40

¦

100

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

¦

32

¦

88-100

¦

20

¦

65-90

75-100 65-100

¦

12,5

52-76

60-86

¦

8

¦

40-63

45-73

30-58

¦

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

¦

4

¦

26-45

31-45

14-37

¦

de la Instrucción Técnica de Carreteras.

¦

2

¦

15-32

20-40

0-15

¦

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

¦

--

--

100

¦
100

¦
¦

47-78

¦

¦

0,500 ¦

7-21

9-24

0-6

¦

¦

0,250 ¦

4-16

5-18

0-4

¦

¦

0,063 ¦

0-9

0-9

0-2

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

¦

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:

EN 13242.

-

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que

Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

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

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

-

Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen

-

Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes

-

Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

administratives nacionals de cada estat membre:

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

Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes

ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la

administratives nacionals de cada estat membre:

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:

-

Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.

-

-

Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

-

Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

-

Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).

-

Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.

-

Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.

-

Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons

-

Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.

-

Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).

-

En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

-

Referència a la norma EN 13242.

-

Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

-

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.

-

Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.

Annex A de la UNE-EN 933-9.

-

Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
-

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

-

Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb

-

Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

l'establert a la DT.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides

són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots

superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.

consecutius.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un

es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes

país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de

de procediment indicades a cada assaig .

les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

control de recepció si ho creu convenient.

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran

contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
-

Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.

-

Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

-

Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.

-

Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.

-

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

-

Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

-

Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

-

Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

-

Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

B038 - GRANULATS-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0381121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs

Mescla homogènia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central.

d'identificació i caracterització del material:

S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment:

-

-

Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
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-

Grava-ciment (GC25 i GC20)

¦

2

¦

0,5

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MESCLA:

¦

0,063

La mescla no ha de tenir segregacions.

+---------------------------------------------------------+

La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de contingut de

El tipus GC32 només s'utilitzarà en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en

ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació:

substitució del sòl-ciment.

-

Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec:

Resistència mitja a la compressió als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:

-

Sòl-ciment: >= 3%

-

-

Grava-ciment: >= 3,5%
-

16 - 37

¦

19 - 39

6 - 21

¦

7 - 22

¦

1-7

¦

¦
¦

1-7

¦

Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5

Grava-ciment:

+------------------------------------------------------+

-

Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0

¦

-

Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0

Tamís

¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦

¦

Sòl-ciment:
-

La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents:

¦

¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦

En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors de resistència a la compressió

¦

es podran reduir un 15%.

(mm)

¦

SC40

¦

SC20

¦

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

Període mínim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45:

¦

50

¦

-

Execució amplada completa: 3 h

¦

40

¦

80 - 100

¦

-

-

Execució per franges: 4 h

¦

32

¦

75 - 100

¦

100

¦

20

¦

62 - 100

¦

¦

12,5

¦

8

¦

45 - 89

¦

63 - 100

¦

sobre la barreja verificats prèviament mitjançant assajos.

¦

4

¦

30 - 65

¦

48 - 100

¦

S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensió de la mescla es realitzi a temperatures

¦

2

¦

20 - 52

¦

36 - 94

¦

ambient superiors a 30ºC, excepte indicació contrària de la DF.

¦

0,5

5 - 37

¦

18 - 65

¦

Toleràncies respecte a la fórmula de treball:

¦

0,063

100

¦

¦

-

53 - 100

¦
¦

2 - 20

¦
¦

92 - 100
¦

L'aigua utilitzada en la confecció de la barreja ha de complir les prescripcions de la vigent Instrucció de

¦

76 - 100

¦

Formigó Estructural EHE.

¦

Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes

¦

2 - 35

-

¦

Grava-ciment:

+------------------------------------------------------+

-

Grandària màxima: 0%

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals.

-

Material que passa pel tamisos > 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 6%

La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents:

-

Material que passa pel tamisos <= 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 3%

+---------------------------------------------------------+

-

Material que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 1,5%

¦

Tamís

¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦

-

Grava-ciment i sòl-ciment:

¦ UNE-EN 933-2¦-------------------------------------------¦

-

Contingut de ciment: ± 0,3%

¦

-

Humitat de compactació (aigua total): -1,0% / + 0,5% respecte de l'òptima

(mm)

¦

GC32

¦

GC20

¦

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

40

¦

¦

32

¦

88 - 100

¦

20

¦

67 - 91

¦

12,5

¦

8

¦

38 - 63

¦

44 - 68

¦

4

¦

25 - 48

¦

28 - 51

56

100

¦

¦

¦
¦

52 - 77

¦

Les quantitats aniran expressades en relació al pes total del material.

¦
100

CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:

¦

80 - 100

¦

Classe resistent del ciment:

62 - 84

¦

-

Ciments comuns: 32,5 N

¦

-

Ciments especials tipus ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N

¦

La DF podrà autoritzar la utilització de ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades.
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No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a

-

fàbrica.

Proporció de partícules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del
PG3 vigent.

S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR):

-

Valor màxim de l'índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent.

-

-

Coeficient de 'Los Ángeles', segons UNE-EN 1097-2:

-

Contingut ponderal sulfats solubles (SO3) del material granular per a sòl-ciment, segons UNE 103201:
> 0,5% en massa.

-

Calçada amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: <= 30

Contingut ponderal sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1:

-

Calçada amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35

> 0,4% en massa.

-

Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat

Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3:

Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):

-

Superior a 2 h

-

-

Quan la Tª ambient > 30ºC: > 1 hora

CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS, PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:

-

Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8):
-

GC20: > 40

-

GC32: > 35

En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32:

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

-

Blau de metilè de la fracció 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

-

Equivalent de sorra, segons Annex de l'UNE-EN 933-8: > 30

El material granular utilitzat en el sòl-ciment serà un sòl granular o material d'origen natural, rodat o triturat,
o una barreja de tots dos.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de cantera o gravera.
Es podran utilitzar subproductes, residus de construcció i demolició o productes inerts de rebuig, sempre

Subministrament: En camions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lones o cobertors per a reduir la

que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 513 del PG3 vigent.

segregació i les variacions d'humitat de la mescla durant el transport.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

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,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204: <= 1%

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Contingut ponderal en sofre total (S) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

En general: <= 1%

-

Amb presència de pirrotina en l'àrid: <= 0,4%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: < = 0,8%
No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment.

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

Plasticitat:

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

-

Material granular per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104)

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

-

Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

-

Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2: No plàstic

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

-

Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP < 6 (UNE 103103 y UNE
103104)

Àrid gruixut per a grava-ciment (fracció retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):
-

Proporció de partícules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513
del PG3 vigent.
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B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o
documentació que acompanya al lliurament.

B051 - CIMENTS

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

B051A302,B0512401.

- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- número de referència de la comanda

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

fabricació de productes de construcció,

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

fabricació de productes de construcció:

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

- quantitat que es subministra

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:

- número del certificat CE de conformitat

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)

- referència a la norma armonitzada corresponent

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

classe resistent

- Inici i final d'adormiment

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

OPERACIONS DE CONTROL:

- el símbol normalitzat del marcatge CE

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.

B0552470,B055B100.

- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de

S'han considerat els tipus següents:

reconeixements del distintiu.

-

Emulsions bituminoses

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una

-

Betum asfàltic

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

-

Betum modificat amb polímers

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat

hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa

d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la
RC-08.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per

Europea de Lliure Canvi.

als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.

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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no

EMULSIONS BITUMINOSES:

es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic

reuneixin tots els requisits establerts.

emulsionat.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en

original mitjançant una agitació moderada.

l'apartat A5.5 de la RC-08.

No ha de ser inflamable.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:

resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres),
o betums oxidats.
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La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el

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

següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació

¦Contingut

-

C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.

¦lligant(aigua)¦

-

% Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

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

-

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

¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15

-

P: Nomès si s'incorporen polímers.

¦destil·lació ¦

-

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

¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70 ¦15-70 ¦15-70 ¦

UNE-EN 13075-1.

¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦

Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:

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

-

ADH: reg d'adherència

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

-

TER: reg termoadherent

¦(tamís 0,5 mm)¦

-

CUR: reg de curat

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

-

IMP: reg d'imprimació

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10

-

MIC: microaglomerat en fred

¦sedimentació ¦

-

REC: reciclat en fred

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

-

¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52 ¦58-62 ¦58-62 ¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦

¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦

¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦

¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦

¦<=10 ¦<=10 ¦

¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

¦Adhesivitat ¦13614¦%¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90

-

En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH

¦

-

En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER

+-------------------------------------------------------------------------------+

-

En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual

-

En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR

+----------------------------------------------------------------------------------+

-

En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC

¦Denominació UNE-EN

¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦

-

En reciclats en fred: C60B5 REC

¦13808

¦TER

¦

¦>=90 ¦>=90 ¦

¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦

¦ADH

¦CUR

¦IMP

¦IMP

¦MIC ¦REC

Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

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

-

En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH

¦Caracterís- ¦UNE- ¦ U ¦

-

En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER

¦tiques

-

En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

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

Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:

¦EN ¦

Assajos sobre lligant residual

¦

¦

¦

¦

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1

¦

¦----------------------------------------------------------------------------------¦
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques

¦Penetració

+-------------------------------------------------------------------------------+

¦25ºC

¦Denominació

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

¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦

¦UNE-EN 13808

¦ADH

¦TER

¦CUR

¦IMP

¦IMP

¦MIC

¦REC

¦

¦Caracterís- ¦ UNE-¦U¦
¦tiques

¦ EN ¦ ¦

Assajos sobre l'emulsió original

¦

¦

¦

¦Penetració
¦15ºC

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

¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦

¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦

¦1426 ¦0,1mm¦ - ¦ - ¦
¦

¦

¦

¦

¦

- ¦>300 ¦>300 ¦

¦Class10¦Class10¦

- ¦ - ¦

¦

¦

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

¦1427 ¦ ºC ¦>=35 ¦>=50 ¦>=35 ¦<=35 ¦<=35 ¦>=43 ¦>=35 ¦

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

¦reblaniment ¦

¦Índix

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

¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170 ¦

¦Trencament
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¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦

¦

¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització

¦
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¦segons UNE-EN 13074-2

¦

¦

¦ADH

¦TER

¦MIC

¦

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

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

¦Penetració

¦Característiques

¦25ºC

¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50 ¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦

¦

¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦

¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦

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

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

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1

¦Punt de

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

¦1427 ¦ ºC ¦>=35 ¦>=50 ¦>=35 ¦<=35 ¦<=35 ¦>=43 ¦>=35 ¦

¦reblaniment ¦

¦

¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦

¦Penetració 25ºC

¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330

¦<=50

+----------------------------------------------------------------------------------+

¦

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades

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

+----------------------------------------------------------------------+

¦Punt de

¦Denominació UNE-EN 13808
¦

¦C60BP3

¦ADH

¦TER

¦C60BP3 ¦C60BP4

¦MIC

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦>=55

¦>=50

¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5

¦Característiques

¦pèndul

¦

¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦

¦

¦>=0,5

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

¦Índex de trencament ¦13075-1¦

¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦

¦

¦70-155 ¦110-195 ¦

¦,25ºC

¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦

¦per contingut d'aigua ¦

¦

¦58-62

¦58-62

¦destil·lació

¦

¦

¦<=2,0

¦<=2,0

¦(2 mm, 40ºC)

¦ -1 ¦

¦

¦40-130 ¦15-70

¦(per tamís 0,5 mm)

¦

¦

¦<=0,1

¦<=0,1

¦sedimentació (7D)

¦

¦

¦<=10

¦
¦

¦<=10

¦

¦

¦

¦>=90

¦<=100

¦

¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦

¦ 1427 ¦ ºC ¦>=43
¦

¦

¦>=55

¦>=50

¦

¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦

¦Cohesió per assaig

¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5

¦pèndul

¦

¦

¦>=0,5

¦>=0,5

¦

¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦

¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦>=50

¦

¦,25ºC

¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦

¦ 13614 ¦ % ¦>=90

¦

¦<=50

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

¦>=90

¦

¦

¦

DV ¦

DV

¦

¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦

+----------------------------------------------------------------------+

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

¦

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

¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe

¦ 12847 ¦ % ¦<=10

¦

¦reblaniment

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

¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220

¦Punt de

¦

¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦

¦ 1429 ¦ % ¦<=0,1

¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦

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

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís

¦

¦

¦Penetració 25ºC

¦

¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦

¦ 12846 ¦ S ¦40-130

¦>=50

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

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

¦>=50

¦UNE-EN 13074-2

¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦

¦ 1431 ¦ % ¦<=2,0

¦

DV

¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.

¦

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

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦ % ¦58-62

¦

¦>=0,5

¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦

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

¦

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig

¦

¦

¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦

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

¦70-155

¦<=100

¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦

¦ 1427 ¦ ºC ¦>=35

¦reblaniment

¦

DV: Valor declarat per el fabricant.

¦

¦Clase 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦

+----------------------------------------------------------------------+

BETUM ASFÀLTIC:

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no

+----------------------------------------------------------------------+

formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.

¦Denominació UNE-EN 13808

¦C60BP3

¦C60BP3 ¦C60BP4

¦

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.

61

PLEC DE CONDICIONS
R11016_Plec de condicions.docx

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

¦

Es considera els següents tipus de betums asfàltics:

¦Índex de Penetració

-

Convencionals, segons UNE-EN 12591.

¦

-

Durs, segons UNE-EN 13924.

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

-

Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.

¦Punt fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦

¦ 12591 ¦

¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦

¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦

¦ Annex A¦

¦

¦

¦

¦

¦

La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius

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

de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/)

¦Punt inflam.vaso abert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦

segons el següent format: P.mín/P.màx.

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

-

P.mín: Penetració mínima.

¦Solubilitat

-

P.màx: Penetració màxima.

+----------------------------------------------------------------------+

¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦

La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres,

Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau

els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426

+----------------------------------------------------------------------+

separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius del rang

¦Característiques

del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent

¦

format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.

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

-

MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.

¦Penetració a 25ºC

-

P.mín: Penetració mínima.

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

-

P.màx: Penetració màxima.

¦Punt de reblaniment

-

R.mín: Punt de reblaniment mínim.

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

-

R.màx: Punt de reblaniment màxim.

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5 ¦ <=0,5 ¦

¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦

¦

¦

¦

¦ 59/69 ¦ 54/64 ¦

¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦ 35-50 ¦ 50-70 ¦

¦ 1427 ¦ ºC ¦ 60-76¦ 59-69 ¦ 54-64 ¦

Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:

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

-

Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25

¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55 ¦ >=50 ¦ >=50 ¦

-

Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220

¦UNE-EN ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦

-

Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64

¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦

Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:

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

Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals

¦

+----------------------------------------------------------------------+

¦Índex de Penetració

¦Característiques

¦

¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦

¦ 12591 ¦

¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦

¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦

¦ Annex A¦

¦

¦

¦

¦

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

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

¦Penetració a 25ºC

¦Punt fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC ¦ TBR ¦ <=-8 ¦ <=-12 ¦

¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦

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

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

¦Punt de reblaniment

¦Punt inflam.vaso obert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=245¦ >=235 ¦ >=235 ¦

¦ 1427 ¦ ºC ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦

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

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

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦

¦Solubilitat

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

+----------------------------------------------------------------------+

¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦

TBR: S'informarà del valor.

¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦

¦UNE-EN ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
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Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o

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

més polímers orgànics.

¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦

Es consideraran també com betums modificats:

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

-

Els fabricats amb polímers subministrats a granel.

¦Recup 25ºC

-

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

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

¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació

¦Esta- ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦

a l'obra.

¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres

¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦

nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN

¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦

1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment

¦(*)

segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat

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

de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.

¦Punt

-

PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.

¦d'inflamació

-

P.mín: Penetració mínima.

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

-

P.màx: Penetració màxima.

¦

-

(-): Punt de reblaniment.

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

-

C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.

¦Canvi de massa ¦12607 ¦ % ¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦

¦

¦penet. ¦ 1426 ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦ ISO ¦ ºC ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦

¦

¦ 2592 ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:

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

-

PMB 10/40-70

¦Penet.reten

-

PMB 25/55-65

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

-

PMB 45/80-60

¦Increm.punt

¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦

-

PMB 45/80-65

¦reblaniment

¦

-

PMB 45/80-75

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

-

PMB 75/130-60

¦Dismin.punt

¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦

Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:

¦reblaniment

¦

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+

(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.

¦Denominació UNE-EN 14023

TBR: S'informarà del valor.

¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦

¦ 1426 ¦ % ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦ <=5 ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦ 10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 75 ¦

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:

¦

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

-

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

-

T < 180ºC per a la resta.

¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦

Assajos sobre el betum original

¦

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

¦Punt reblan.

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les

¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦

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

comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació

¦Cohesió. Força ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦

corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques

¦ductilitat

que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

¦13703 ¦

¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà

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

assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.

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

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.

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

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.

EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:

catiónicas.

Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones

visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la

bituminosas catiónicas.

temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre
mostres.

BETUM ASFÀLTIC:

Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran

UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.

calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la

UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para

temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà

pavimentación.

d'una una vàlvula per a presa de mostres.

* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de

especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.

mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:

tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.

UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes
modificados con polímeros.

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que

En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb

acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.

-

Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:

- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
-
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Betums asfàltics durs:
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- 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:

-

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:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

-

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE

Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN
1426).

corresponent.

-

L'albarà ha d'incloure:

Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNEEN 1427).

-

Nom i direcció de l'empresa subministradora.

-

Data de fabricació i subministrament.

-

Identificació del vehicle que ho transporta.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I

-

Quantitat subministrada.

MODIFICATS:

-

Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat.

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials

-

Nom i direcció del comprador i destí.

incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:

-

Referència de la comanda.

-

Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

-

Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).

-

Símbol del marcatge CE.

-

Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-

-

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.

UNE-EN 12607-1):

-

Nombre de referència de la declaració de prestacions.

-

Penetració retenida, segons UNE-EN 1426.

-

Referència a la norma europea corresponent:

-

Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Emulsions bituminoses: segons EN 13808.

-

Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.

-

Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.

-

Betum asfàltic dur: segons EN 13924.

-

Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.

-

Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst

-

Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).

EN 13924-2).
-

-

Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons

Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats
amb polímers.

-

Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers.

-

Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:

derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.

-

Temperatura màxima d'escalfament.

-

Rang de temperatura de la mescla i compactació.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES

-

Temps màxim d'emmagatzematge.

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a

incloses a la norma UNE-EN 13808:

l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i

-

Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

emmagatzematge.

-

Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

-

Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

Control de recepció:

-

Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:

-

-

Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
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Control addicional:

Control a l'entrada del mesclador:

-

Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF,

-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

tipus i composició d'emulsió o lligant.

-

Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.

-

Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

-

Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

Control de recepció:

-

Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

-

-

Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

-

Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.

2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.

-

Control en el moment d'utilització:

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.

-

Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.

Control en el moment d'utilització:

-

Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

-

-

Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

-

Quantitat de 30 t.

-

Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

-

Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.

-

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

-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.

-

termoadherents:

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.

-

Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

Control addicional:

-

Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

-

2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):

Control de recepció:

-

-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

Control a l'entrada del mesclador:
-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:

al tanc d'emmagatzematge.
-

-

Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.

-

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.

-

Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
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Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
contrast, en cas que sigui necessari.

Control a l'entrada del mesclador:
-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.

-

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.

Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el
fabricat en obra:

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament

-

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de
contrast, en cas que sigui necessari.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:

PI 11 – Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan, Torrent dels Alous i l’estació de FGC.

PLEC DE CONDICIONS
R11016_Plec de condicions.docx

Control de recepció en betums subministrats en cisterna:

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com

-

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament

a mínim, la següent informació:

al tanc d'emmagatzematge.

-

Consistència

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de

-

Grandària màxima del granulat

contrast, en cas que sigui necessari.

-

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

Control de recepció en betums fabricats en obra:

-

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

-

2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la

-

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.

-

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

-

Control a l'entrada del mesclador:

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

-

Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.

-

T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat

-

2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del

-

R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.

-

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de

-

TM: Grandària màxima del granulat en mm.

contrast, en cas que sigui necessari.

-

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

-

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat,

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat

especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

(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

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment
que ha emprat.

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

B064C26C.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera

ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons

697/1995 de 28 d'abril.

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

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2

amb les prescripcions de l'EHE-08.

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:
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-

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la

-

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a

ha de ser:

j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

-

Formigó en massa: <= 0,65

-

fcm (t) = ßcc(t)·fcm

-

Formigó armat: <= 0,65

-

ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

-

Formigó pretesat: <= 0,60

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i

-

Consistència seca: 0 - 2 cm

enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM

-

Consistència plàstica: 3 - 5 cm

32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

-

Consistència tova: 6 - 9 cm

Valor mínim de la resistència:

-

Consistència fluida: 10-15 cm

-

Formigons en massa >= 20 N/mm2

-

Consistència líquida: 16-20 cm

-

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

Tipus de ciment:

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

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

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

(UNE 80307)

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

-

Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-

-

Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3

M(V,P) (UNE-EN 197-1)

Toleràncies:

-

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

-

Consistència seca: Nul

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

-

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

Classe del ciment: 32,5 N

-

Consistència fluida: ± 2 cm

Densitats dels formigons:

-

Consistència líquida: ± 2 cm

-

-

-

-

Assentament en el con d'Abrams:

Formigons en massa (HM):
-

2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'

-

2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

-

<= 32 mm

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de

-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més

Dosificacions de pastat:

favorable ha de ser:

-

Contingut de ciment:

-

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

-

Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

-

Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

-

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

-

A totes les obres: <= 500 kg/m3

-

Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

68

-

Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

-

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
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Consistència del formigó:

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.

¦ Assentament con ¦
¦

d'Abrams(mm)

¦

Condicions
d'ús

¦
¦

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

¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec

¦

corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

¦ H >= 160

¦

-

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;

¦

¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦ abocat sota aigua amb tub tremie

¦ H >= 180
¦

¦

¦ - Formigó submergit, abocat sota

¦

¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦

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.

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el

-

La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.

procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

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.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

Relació aigua/ciment: <= 0,46

+--------------------------+

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

¦ Grandària ¦ Contingut ¦

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%

¦ màxima del ¦ mínim de ¦

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas,

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦

la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

¦------------------------- ¦

Toleràncies:

¦

32

¦

350

¦

-

¦

25

¦

370

¦

¦

20

¦

385

¦

¦

16

¦

400

¦

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

+--------------------------+

Subministrament: En camions formigonera.

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja

-

<= 32 mm

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que

Dosificacions de pastat:

puguin alterar la composició original.

-

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

-

Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

-

Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

(EHE-08).

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

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'

provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

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

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

experiència en el seu ús.

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

lots de control de com a màxim:

-

Identificació del subministrador

-

Volum de formigonament: <= 100 m3

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

-

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:

-

-

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

-

Resistència a la compressió

-

Tipus de consistència

-

Grandària màxima del granulat

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i

-

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

tindran la mateixa dosificació.

-

Massissos:
-

Temps de formigonament <= 1 setmana

Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors

-

Contingut de ciment per m3

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement,

-

Relació aigua/ciment

conforme a l'article 81 de l'EHE-08.

-

Tipus, classe i marca del ciment

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del

-

Contingut en addicions

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes

-

Contingut en additius

les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.

-

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un

-

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

-

Identificació del ciment, additius i addicions

-

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

-

Designació específica del lloc de subministrament

-

Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

-

Hora límit d'us del formigó

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.
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La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades

subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un

diferents.

certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

ESTRUCTURAL:

-

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos

contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut

amb:

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

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
-

s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

>= 1

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,

-

-

-

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)

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N
>= 1

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
-

Altres casos: N >= 3

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

els següents assaigs:
-

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N

-

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

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:

efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes

-

Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn

-

Substàncies perjudicials (EHE)

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,

-

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris

-

Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció

-

Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt

-

Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

exigent.

-

Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

-

Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)

f(x) = x K2rN >= fck

-

Consistència (UNE 83313)

on:

-

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

-

f(x) Funció d'acceptació

-

x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

-

K2 Coeficient:

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

Coeficient:
-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
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-

4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades

-

5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

ambdues en proporció.

-

6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

-

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs

-

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

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que

-

fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les

d'informació.
Assaigs d'informació:

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats

48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.

de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig

pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

d'incompliment, cal distingir tres casos:

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 fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui

-

Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions

compresa dins de la tolerància exigida.

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència

-

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N,

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la

arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el

quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica

-

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:

-

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

-

2 sèries: 0,88

-

3 sèries: 0,91

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A

-

4 sèries: 0,93

PAVIMENTS:

-

5 sèries: 0,95

-

-

6 sèries: 0,96

Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es

del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram

rebutjarà el camió controlat.

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
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B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

B06NN14C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la

Toleràncies:

durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent

-

Assentament en el con d'Abrams:

per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

-

Consistència seca: Nul

S'han considerat els materials següents:

-

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

-

Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó

Toleràncies respecte de la dosificació:

estructural al procés d'abocat

-

Contingut de ciment, en pes: ± 3%

Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

-

Contingut de granulats, en pes: ± 3%

-

Contingut d'aigua: ± 3%

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Contingut d'additius: ± 5%

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

-

Contingut d'addicions: ± 3%

-

-

Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

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

Subministrament: En camions formigonera.

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

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que

amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als

puguin alterar la composició original.

requisits químics.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc
ciment.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

(EHE-08).

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana

-

Identificació del subministrador

aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui

-

Nom de la central de formigó

compresa dins de la tolerància exigida.

-

Identificació del peticionari

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

-

Data i hora de lliurament

-

Quantitat de formigó subministrat

-

Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de

B07 -

MORTERS DE COMPRA

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.
-

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250,B0710150.

-

Identificació del ciment, additius i addicions emprats

-

Identificació del lloc de subministrament

-

Identificació del camió que transporta el formigó

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

-

Hora límit d'ús del formigó

S'han considerat els tipus següents:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Morter adhesiu

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Morter sintètic de resines epoxi

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Morter refractari

-

Aprovació de la dosificació presentada pel contractista

-

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres

-

Control de les condicions de subministrament.

-

Morter de ram de paleta

-

Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua

-

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació

forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de

correcta.

superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes

vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
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Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta

-

Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.

-

Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

S'han considerat els tipus següents:

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

-

Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que

Característiques especials:

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,

Característiques addicionals:

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

-

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals

-

Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més

-

Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

-

-

Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

-

1: Normal

Característiques fonamentals:

-

2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

-

Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

-

F: D'adormiment ràpid

-

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

-

T: Amb lliscament reduït

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

-

E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió

Característiques especials:

millorats).

-

Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:
ADHESIU CIMENTÓS (C):

-

Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
-

Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

-

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una

-

Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.

-

Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

-

Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm

-

Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

Característiques especials:
-

Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

MORTER POLIMÈRIC:

Característiques addicionals:

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida,

-

Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.

-

Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

Granulometria: 0 - 2 mm

-

Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

-

Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

-

Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
MORTER DE RAM DE PALETA:

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu

Característiques fonamentals:

cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
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S'han considerat els tipus següents:

Temps màxim d'emmagatzematge:

-

Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

-

Morter adhesiu: 1 any

-

Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual

-

Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

al valor que figura especificat
-

Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

declarada pel fabricant en N/mm2.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum
o en pes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent:

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

-

Característiques dels morters frescos:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

-

Temps d'us (EN 1015-9)

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

-

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:

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

-

Resistència a compressió (EN 1015-11)

-

Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

-

Absorció d'aigua (EN 1015-18)

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES

aplicables)

CERÀMIQUES:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Característiques addicionals per als morters lleugers:

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

Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3

Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

-

Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Productes per a usos per a la construcció:

-

Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

Reacció davant del foc:

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

-

Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

-

Nom del producte

-

Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

-

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

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.
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-

Proporcions de la mescla

-

Reacció davant el foc

-

Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està

-

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

llest per a ser aplicat

1328/1995 de 28 de juliol

-

Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla

-

Mètode d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,

-

Temps obert

D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

-

Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

-

Àmbit d'aplicació

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Instruccions d'utilització

-

Composició i característiques del morter

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

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

segons les exigències del plec de condicions.

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la

de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

- 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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

declarat (concepte de recepta):

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE

-

Referència a la norma UNE-EN 998-2

RAM DE PALETA:

-

Nom del fabricant

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a

-

Codi o data de fabricació

les condicions exigides.

-

Tipus de morter

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

-

Temps d'us

-

Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

-

Contingut en clorurs

-

Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat

-

Contingut en aire

del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el

-

Proporció dels components (morters prescrits)

projecte.

-

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
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B08 -

ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I
BEURADES

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o
morter.

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:

B0815020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.

-

Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:
-

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades,
en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment,

Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat
pel fabricant

-

Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):

produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves

-

D >= 1,10: ± 0,03

característiques, propietats habituals o del seu comportament.

-

D <= 1,10: ± 0,02

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits,

-

Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):

poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li

-

T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T

característiques especials.

-

T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T

S'han considerat els elements següents:

-

pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

-

Colorant

-

Additius per a formigó:

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

-

Inclusor d'aire

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de

-

Reductor d'aigua/plastificant

complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .

-

Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant

Limitacions d'ús d'additius

-

Retenidor d'aigua

-

Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat

-

Accelerador d'adormiment

-

Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència

-

Hidròfug

-

Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)

-

Inhibidor de l'adormiment

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

-

Additius per a morters:

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Inclusor d'aire/plastificant

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

-

Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Addicions:
-

Cendres volants

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

-

Fum de silici

Característiques essencials:

-

Escòria granulada

-

Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:
ADDITIUS:
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ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:

-

Consistència:

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte

-

Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm

produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el

-

Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm

comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.

-

Característiques essencials:

Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició,
no ha de ser inferior a la consistència inicial

-

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%

-

Resistència a compressió a 28 dies >= 90%

-

Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%

-

Contingut en aire <= 2% en volum

-

Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

-

Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:

additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

Característiques essencials:

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

-

Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.

-

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Característiques complementàries:

-

Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense

-

Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:

per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com

con per una mateixa quantitat d'aigua.

a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua

Característiques essencials:

disminuint la capilaritat.

-

Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

Característiques essencials:

-

Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense

-

Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%

-

Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

-

Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense

-

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
-

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat
del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter

Característiques essencials:

i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

-

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència

-

Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:

assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

-

Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%

Característiques essencials:

-

Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):

-

-

Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

-

1 dia: >= 140%

-

Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min

-

28 dies: >= 115%

-

Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min

Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
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-

Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNEEN 12390-3):

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:

-

7 dies: >= 80%

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en

-

28 dies: >= 90%

el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes

-

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

desprès de l'enduriment.

-

Reducció d'aigua: >= 5%

Característiques essencials:

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

-

Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
-

Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

-

Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte

-

Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%

accelerar el procés d'adormiment.

Característiques complementàries:

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada

-

d'additiu.

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat
les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:

en relació a la durabilitat de l'obra.

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

l'adormiment.

Característiques essencials:

Característiques essencials:

-

-

-

Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

-

Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

-

Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min

-

Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%

-

Final d'adormiment (a 5°C): <=60%

-

Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%

Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

-

EN 12390-3):

Característiques complementàries:

-

28 dies: >= 80%

-

Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial

-

90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies

-

Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb

Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):

Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

-

2%: <= 90 min

-

3%: <= 30 min

COLORANT:

-

4%: <= 3 min

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada

-

5%: <= 2 min

durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no
ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del

ADDITIUS PER A MORTERS:

formigó.

Característiques essencials:

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Característiques complementàries:
-
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ADDICIONS:

-

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure

l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi

supera l'1%, sense passar del 2,5 %

<=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20%

Toleràncies:

del pes total del ciment

-

Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants

-

Pèrdua al foc: + 2,0%

com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes

-

Finor: + 5,0%

del ciment

-

Variació de la finor: ± 5,0%

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres

-

Contingut de clorurs: + 0,01%

volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no

-

Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%

han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.

-

Contingut SO3: + 0,5%

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I

-

Estabilitat: + 1,0 mm

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

-

Índex d'activitat: - 5,0%

Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm

-

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

-

Armat: <= 0,4% pes de ciment

FUM DE SILICI:

-

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte
millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de

CENDRES VOLANTS:

quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan

provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i

quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.

que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació

Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%

mecànica.

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%

característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més,

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%

s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%

disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.

Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

ESCÒRIA GRANULADA:

-

Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de

-

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%

formigons.

-

Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).

-

Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)

No ha de contenir sulfurs oxidables.

-

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%

Característiques físiques:

-

Terrossos d'argila: 1%

-

Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%

-

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE

-

Índex d'activitat (EN 196-1):

7-244): 0,50

-

A 28 dies: > 75%

-

-

A 90 dies: > 85%

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
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Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses

-

Amb sulfat sòdic: <= 10%

fraccions granulomètriques.

-

Amb sulfat magnèsic: <= 15%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

20 < alfa <= 40: h < 15%

-

40 < alfa <= 60: h < 20%

-

alfa > 60: h < 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

+----------------------------------------+

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.

¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

¦

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para

¦

que hi passen

¦

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

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

¦

5

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para

¦

2,5

¦

1,25

¦

0,4

¦

0,16

¦

0,08

¦

95 - 100
¦

75 - 100

¦

40 - 85

¦

¦
¦

¦

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

13 - 35

¦

ADDITIUS PER A MORTERS:

¦

3 - 14

¦

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para

¦

1 - 10

¦

albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

+----------------------------------------+

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

de conformidad.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de

característiques.

conformidad.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS

(EHE-08).

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

d'amplària.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

-

Nom o marca d'identificació del fabricant

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Productes per a morter per a ram de paleta,

-

Referència a la norma EN 934-2

- Productes per a formigó:

-

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

-

Designació del producte

-

Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa
tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:

principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

mecàniques o químiques del formigó o morter.

-

Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

La documentació ha d'incloure també:

-

El nom del lot i fàbrica de producció

-

Nom del laboratori

-

Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan

-

Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs

-

Data d'emissió del certificat

-

Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

-

Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

-

Interval d'ús recomanat pel fabricant

-

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel

garantides

subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent

-

Identificació del Subministrador

informació: ZA.3

-

Número del certificat de marcatge CE

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

Número de sèrie del full de subministrament

-

Nom o identificació i direcció registrada del fabricant

-

Identificació del Peticionari

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Data del lliurament

-

Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas

-

Quantitat subministrada

-

Referència a la norma EN 934-3

-

Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08

-

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

-

Identificació del lloc de subministrament

-

Designació del producte

-

Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A

-

Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)

FORMIGONS:

-

El nom del lot i fàbrica de producció

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa

-

Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan

tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.

garantides

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció

-

Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas

principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques

-

Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

mecàniques o químiques del formigó o morter.

-

Interval d'ús recomanat pel fabricant

La documentació ha d'incloure també:

-

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de

-

Nom del laboratori

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent

-

Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs

informació:

-

Data d'emissió del certificat
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-

Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

A la fulla de subministrament hi ha de constar:

-

Número del certificat de conformitat CE

-

Identificació del subministrador

-

Referència a la norma UNE EN 450-1

-

Número de sèrie de la fulla de subministrament

-

Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

-

Identificació del peticionari

-

Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1

-

Data d'entrega

-

Designació de l'additiu

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:

-

Quantitat subministrada

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29

-

Identificació del lloc de subministrament

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:

-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

-

Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

-

Número del certificat de conformitat CE

- Productes per a formigons, morters i pastes:

-

Referència a la norma UNE EN 13263-1

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

-

Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

-

Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:
-

Identificació del Subministrador

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants

-

-

Número de sèrie del full de subministrament

-

Identificació del Peticionari

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,

-

Data del lliurament

ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

-

Quantitat subministrada

-

Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

-

Identificació del lloc de subministrament

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els

La documentació ha d'incloure també:

Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord
a les condicions exigides.

assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

-

Nom del laboratori

-

Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:

-

Data d'emissió del certificat

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig

-

Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la

assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

següent informació:
-

Número d'identificació de l'organisme de certificació

-

Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
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Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels

assaigs identificatius del producte:

resultats dels assaigs previs realitzats.

-

Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó

-

Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)

o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos,

-

Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)

realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les

-

Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)

especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels

-

Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

-

Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)

-

Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir

assaigs identificatius del producte:

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.

-

Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

-

Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)

-

Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

-

Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE08 en addició de fums de sílice.

B96517D0,B96511C0,B965A1C0.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó

S'han considerat els tipus següents:

o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos,

-

Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó

realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les

-

Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa

especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

superficial
S'han considerat les formes següents:
-

Recta

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:

-

Corba

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent

-

Recta amb rigola

certificat de garantia del fabricant.

-

Per a guals
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

pel fabricant i aprovada pel comprador.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Classes en funció de la resistència climàtica:

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

-

Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

-

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;

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

-

Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

-

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

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

-

Referència a la norma UNE-EN 1340

-

Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

-

Identificació del producte

-

Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma

a la flexió

UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

1328/1995 de 28 de juliol

Toleràncies:

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui

-

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10

reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

mm

-

Identificació del fabricant o la fàbrica

Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:

-

Data de producció

-

Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm

-

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.

-

Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm

-

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència

-

-
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Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:

a la flexió

-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm

-

Referència a la norma UNE-EN 1340

-

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm

-

A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

-

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm

-

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres,

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna)

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *

procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

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),

B98 -

PECES ESPECIALS PER A GUALS

- 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,

B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS

- 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:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9851500.

Els punts de control més destacables són els següents:
-

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
-

-

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de

S'han considerat els tipus següents:

realitzar els següents assaigs:

-

Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó

-

Resistència a flexió (UNE-EN 1340)

-

Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa

-

Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)

-

Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

superficial
S'han considerat les formes següents:

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE,

-

Recta

s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els

-

Corba

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la

-

Recta amb rigola

marca de qualitat del producte.

-

Per a guals

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339,

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

UNE-EN 1340.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions

pel fabricant i aprovada pel comprador.

del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes,

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
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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;

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

cap valor unitari > 1,5

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:

-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica

-

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús

-

Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

-

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència

-

Classe 4 (marcat I): <= 20 mm

a la flexió

Classes en funció de la resistència a flexió:

-

Referència a la norma UNE-EN 1340

-

Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa

-

Identificació del producte

-

Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa

-

Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

-

Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

1328/1995 de 28 de juliol

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui

UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.

reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:

Toleràncies:

-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10

-

Data de producció

mm

-

Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.

Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:

-

Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència

-

-

-

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:

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

-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm

-

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

-

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

-

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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),

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

- 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,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

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.
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

-

B9E1 - PANOTS

-

-

Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

-

Classe 2 (marcat P):

-

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E11100.

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
-

Classe 1 (marcat N): ± 3 mm

-

Classe 2 (marcat P):

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.

-

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm

S'han considerat les peces següents:

-

Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm

-

Panot gris per a voreres

-

Panot de color amb tacs per a pas de vianants

-

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

-

Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm

-

Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Classe 1 (marcat J):

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

-

Llargària <= 850 mm: 5 mm

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

-

Llargària > 850 mm: 8 mm

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

-

Classe 2 (marcat K):

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

-

Llargària <= 850 mm: 3 mm

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

-

Llargària > 850 mm: 6 mm

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada

-

Classe 3 (marcat L):

pel fabricant i aprovada pel comprador.

-

Llargària <= 850 mm: 2 mm

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva

-

Llargària > 850 mm: 4 mm

estructura principal i en la seva capa superficial.

-

Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

superior a 300 mm):

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

-

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

-

Convexitat màxima: 1,5 mm

Llargària: <= 1 m

-

Concavitat màxima: 1 mm

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4

-

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

-

Convexitat màxima: 2 mm

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

-

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:

Toleràncies:

-

Convexitat màxima: 2,5 mm

-

-

Concavitat màxima: 1,5 mm

Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
-

Classe 1 (marcat N): ± 5 mm

-

Classe 2 (marcat P):

-

Convexitat màxima: 4 mm

-

-

Concavitat màxima: 2,5 mm

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Resistència al lliscament/patinatge

-

Càrrega de trencament

-

Comportament davant el foc

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

-

Referència a la norma UNE-EN 1339

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

-

Identificació del producte

-

Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
-

Nom o marca identificativa del fabricant

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Direcció registrada del fabricant

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

-

Referència a la norma EN 1339

-

El tipus de producte i l'ús o usos previstos

-

Informació sobre les característiques/mandats a declarar

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació

-

Resistència al trencament

-

Resistència al patinat/lliscament

-

Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord

-

Reacció al foc

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

-

Resistència a la ruptura

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *

-

Resistència al patinat/lliscament

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o

-

Durabilitat

materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),

-

Conductivitat tèrmica (si procedeix)

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern

Els productes destinats a ús en cobertes:

**. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,

-

Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

- 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:
-

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
-

Identificació del fabricant o la fàbrica

-

Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data

-

90

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
-

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció
del certificat de qualitat del fabricant.

-

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)

Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces)

Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel

per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)

fabricant:

-

Sobre 3 mostres de 3 peces:

-

Dimensions nominals

-

Absorció d'aigua

-

Resistència climàtica

-

Gelabilitat

-

Resistència a flexió

-

Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista

-

Resistència al desgast per abrasió

-

Resistència al xoc
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-

-

Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
-

Resistència a flexió

-

Estructura

-

Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la
Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

BBA1M200,BBA11100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'han considerat els materials següents:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades

-

Materials base:

o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

-

Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions

-

Termoplàstics

del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes,

-

Plàstics en fred

i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

-

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada

Materials de post-barrejat:
-

Microesferes de vidre

mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:

resulten conformes a l'especificat.

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en
forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés
d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa
o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

mitjançant refredament.
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

mitjançant reacció química després de barrejar els components.
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques

B9H11231,B9H11331.

d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma
corresponent:
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-

Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred

-

Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred

-

Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred

-

Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures

-

Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures

-

Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
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-

Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures

-

Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures

-

Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred

+---------------------------------------+

-

Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred

¦

-

Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.

Tamís

¦Massa retinguda ¦

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han

¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada

de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent:

¦

-

Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent

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

-

Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:

¦Superior de seguretat¦

-

Pintures: classe LF7

¦Superior nominal

-

Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6

¦Intermedis

-

-

-

-

-

-

¦ (% en pes)

¦

¦

0a2

¦ N1 a N2 (*)

¦Inferior nominal

-

+---------------------------------------+

Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:

* N2-N1 <= 40

-

Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent

-

-

Factor de luminància: classe UV1

¦

0 a 10

Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:
Pintures: >= 4

¦

¦ 95 a 100

¦
¦
¦

Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).

Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:

-

Classe 0: valor no requerit

-

-

Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)

Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)

Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments

-

Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423:

de formigó)

expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:

superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents

-

químics citats anteriorment.

Termoplàstics: classe >= SP3

Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):
-

Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:

Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.

dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la

s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
-

-

Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe

MICROESFERES DE VIDRE:

-

Classe A: >= 1,5

Subministrament: En envàs tancat.

-

Classe B: >= 1,7

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

-

Classe C: >= 1,9

Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

com passa/no passa.
-

Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Grans i partícules estranyes: <= 3%

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:

-

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

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la
taula 700.5 del PG 3 vigent.

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

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:

* 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.

Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.

-

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3
vigent per als colors negre i vermell.

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la

VIDRE:

identificación.

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

MICROESFERES DE VIDRE:

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.

- Productes per a zones aptes per a la circulació:

Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:
-

Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:

-

Número del certificat de conformitat CE

-

Nom i direcció de l'empresa subministradora.

-

El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)

-

Identificació del fabricant.

-

Descripció del producte

-

Designació de la marca comercial.

-

El número de lot i massa neta

-

Quantitat de materials que es subministra.

-

La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat

-

Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.

-

Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:

-

Data de fabricació.

-

Índex de refracció

-

Granulometria

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:

-

Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment

-

En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.

de les prestacions exigides:

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.

-

-

Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la
composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat,

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:

dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)

-

Comprovació de la documentació.

-

Avaluació Tècnica Europea (ETE)

-

Inspecció visual del subministrament.

-

La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a

Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula
700.3 del PG 3 vigent.
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OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
Els punts de control més destacables són els següents:

- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals:
- Informació, guia, avís i canalització d'usuaris de carreteres:

-

Comprovació de la documentació.

-

Inspecció visual del subministrament.

Sobre l'element d'abalisament o a l'albarà de lliurament han de constar les següents dades:

-

Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del

-

Granulometria

Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

-

Índex de refracció

- Número d'identificació del organisme de certificació

-

Percentatge de microesferes defectuoses

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant

-

Tractament superficial

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcatge CE

-

La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.

- Sistema 1+: Declaració de prestacions

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix
- Referència a la norma EN 12899-1, EN 12899-3 o EN 1463-1, en el seu cas

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.

- Identificació de les característiques del producte, en el cas dels captallums per a senyalització
horitzontal (tipus de captallums, tipus de retrorreflector, retrorreflectància,...)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 12899-1, UNE
12899-3 o UNE 1463-1, segons el cas

compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb

control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els

l'establert a la DT.

seus defectes.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

BBC - ABALISAMENT

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de

BBC6 -

BALISES

les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs
de control de recepció si ho creu convenient.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Abans de la instal·lació dels elements d'abalisament, la DO podrà comprovar la seva qualitat mitjançant
la realització dels següents assaigs de comprovació:

BBC6VC12.

- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: assaigs de característiques
visuals, segons apartat 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'han de seguir els següents criteris:

Les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals han de disposar del marcatge

- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: els que estableix l'apartat

CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 12899-3.

703.7.2.2 de l'article 703 del PG3.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:
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Si efectuats els assaigs corresponents sobre la mostra representativa, no es compleixen els requisits

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-

exigits, es rebutjaran tots els materials d'un mateix tipus apilats.

EN 12899-1.

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, sempre que el subministrador acrediti

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

que s'han eliminat totes les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.

-

P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície
a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

es una placa plana).
-

BBM1 -

E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat

SENYALS

SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície
de la senyal front a la corrosió).

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del
'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

BBM11101,BBM13601,BBM1AD71,BBM1BAB1,BBM1EB11.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per

-

Pressió de vent: Classe WL2

vehicles i/o vianants.

-

Pressió deguda a la neu: Classe DSL0

S'han considerat els elements següents:

-

Carregues puntuals: Classe PL0

Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 'Catálogo de señales

-

Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4

verticales de circulación' publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida

-

Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0

-

-

i els números que inclouen en alguns casos.

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials de

Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i acoten

seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:

-

Alumini anoditzat.

Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser

-

Acer galvanitzat

conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de

S'han considerat els acabats següents:

retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1.

-

Amb pintura no reflectora

Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes

-

Amb làmina retrorreflectant.

UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat,

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació

amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li

correctes, com ara bonys, etc.

sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra

La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.

imperfecció superficial

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

135331
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Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):

producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi

-

Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

d'identificació.

-

A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers

Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

de forma clara i duradora amb la següent informació:

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

-

Símbol del marcatge CE

-

Número de identificació del organisme de certificació

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

-

Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

-

Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

-

Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix

-

Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007

-

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst

-

Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a

-

No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A

ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma.

l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.

-

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal

-

Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal

-

Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que
contingui, entre altres, les següents dades:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Nom i adreça de la empresa subministradora

-

Data de subministrament

NORMATIVA GENERAL:

-

Identificació de la fàbrica que ha produït el material

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

-

Identificació del vehicle que el transporta

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

-

Quantitat subministrada i designació de la marca comercial

* 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,

OPERACIONS DE CONTROL:

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

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca,

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de

referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els

la Instrucción de Carreteras.

acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

material.

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant,

EN 12899-1.

d'acord a les especificacions del plec.

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es

-

repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos
resultats són satisfactoris.

a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
-

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control
definides.

P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície

E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat
es una placa plana).

-

SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície
de la senyal front a la corrosió).

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del
BBM3 -

CARTELLS

'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' de la
Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75

BBM31100.

MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Pressió de vent: Classe WL2

-

Pressió deguda a la neu: Classe DSL0

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per

-

Carregues puntuals: Classe PL0

vehicles i/o vianants.

-

Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4

S'han considerat els elements següents:

-

Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0

-

Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a subministrar.

S'han considerat els materials següents:
-

Alumini anoditzat.

-

Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats següents:

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials de
seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser

-

Amb pintura no reflectora

conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de

-

Amb làmina retrorreflectant.

retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat,
amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació

Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel•les (de 175 mm. d’alçada) que formen la placa

correctes, com ara bonys, etc.

en la que estan inscrits els símbols o llegendes d’una senyal.

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.

imperfecció superficial

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE
135331
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Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):

producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi

-

Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

d'identificació.

-

A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers

Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

de forma clara i duradora amb la següent informació:

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

-

Símbol del marcatge CE

-

Número de identificació del organisme de certificació

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

-

Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

-

Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

-

Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix

-

Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007

-

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst

-

Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a

-

No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A

ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma.

l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.

-

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal

-

Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal

-

Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que
contingui, entre altres, les següents dades:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Nom i adreça de la empresa subministradora

-

Data de subministrament

NORMATIVA GENERAL:

-

Identificació de la fàbrica que ha produït el material

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

-

Identificació del vehicle que el transporta

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

-

Quantitat subministrada i designació de la marca comercial

* 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,

OPERACIONS DE CONTROL:

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

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca,

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de

referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els

la Instrucción de Carreteras.

acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

material.

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant,

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

d'acord a les especificacions del plec.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

resultats són satisfactoris.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control

Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.

definides.

Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm

BBMZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.

BBMZ1B20.

Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

S'han considerat els elements següents:

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

-

Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

-

Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

-

Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.

-

Separador per a barrera metàl·lica simple

Doblegament (UNE 7472): Ha de complir

-

Separador per a barrera metàl·lica doble

Toleràncies:

-

Connector de suport tubular

-

Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)

-

Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat

-

Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)

-

Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes

-

Massa: +8%; -6%

-

Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica

Allargament fins a la ruptura:

-

Topall final per a barrera metàl·lica simple

+---------------------------------+

-

Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)

¦

¦ (mm) ¦--------------------------¦
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

¦

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.

¦------¦------------¦-------------¦

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.

¦ <=40 ¦

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)

¦------¦------------¦-------------¦

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.

¦ > 40 ¦

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.

¦ <=65 ¦
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+---------------------------------+

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

de l'acer.

Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

funcionament.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)

Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.

i indeleble.

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.

Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres

Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de

Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final : UNE 135122.

fixació i el nombre d'unitats que conté.

Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Gruix nominal: 3 mm

No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris
per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:

norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.

Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser

NORMATIVA GENERAL:

llegible a simple vista i indeleble.

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

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de

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

l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.

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

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.

a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:

FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE

Els punts de control més destacables són els següents:

SEGURETAT FLEXIBLES:

-

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios

Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
-

de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma
UNE-EN ISO 1461.

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de

-

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)

-

Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de

assaig.

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una

Els punts de control més destacables són els següents:

comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan

-

aquests resultin satisfactoris.

Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant,
i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec.
Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:

DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

Els punts de control més destacables són els següents:
-

Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
-

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma

INCENDIS

UNE-EN ISO 1461.
-

Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)

-

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.

Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els

BMY21000.

següents assaigs:
-

Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

10025).
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE,

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.

s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els

S'han considerat els elements següents:

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la

-

Part proporcional d'elements especials per a detectors

marca de qualitat del producte.

-

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció

-

Part proporcional d'elements especials per a sirenes
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-

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

-

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

-

Part proporcional d'elements especials per a columnes seques

-

Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

-

Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics

-

Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma

-

Part proporcional d'elements especials per a extintors.

-

Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR34J000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir,

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.

en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

S'han considerat els tipus següents:
-

Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Bioactivador microbià

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:

-

Material

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu

-

Tipus

orgànica de turba negre.

-

Diàmetre o d'altres dimensions

Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Grandària màxima: 2 mm

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Protección contra Incendios.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE
AMBIENTAL

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

SUPERFICIALS
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
-

Designació del producte que conté

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Pes net

-

Estat físic

-

Composició química

Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per aglomeració de

-

Solubilitat

les seves partícules.

-

Reacció

-

Riquesa

BR361100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.

OPERACIONS DE CONTROL:

Ha de ser hidropermeable.

-

Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les

No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.

especificacions.

No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels

No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació per deriva

documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

del producte o arrossegament.

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000

Viscositat: Aprox. 50000 cps

m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació

pH: 6

de:

Toxicitat: No tòxic

-

-

-

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

Càrrega elèctrica: Aniònica

-

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

Toleràncies:

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

-

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

-

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic

pH: ± 1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions
tècniques.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

BR3A -
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-

(12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO

-

(15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

-

(20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

BR3A7000.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
-

-

-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Adobs simples:
-

Nitrat càlcic 15% GR

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

-

Sulfat amònic 21% GR

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

-

Nitrat amònic 33,5% GR

-

Superfosfat de calç 18% GR

-

Superfosfat de calç 45% GR

-

Sulfat potàsic 50-52% Crs

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Adobs binaris:
-

Nitrat potàsic (13-0-46%) GR

-

Fosfat biamònic (13-46-0%) GR

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Adobs ternaris:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

-

(12-12-17% 2MgO) GR

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

-

(15-5-20% 2MgO) GR

-

Designació del producte que conté

-

(20-5-10% 3,2MgO) GR

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Pes net

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Estat físic

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.

-

Composició química

Estat físic:

-

Solubilitat

-

GR: Sòlid granulat

-

Reacció

-

CrS: Sòlid cristal·lí

-

Riquesa

Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
-

Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N

-

-

Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N

-

Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5

-

Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5

-

Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O

-

Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O

m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació

-

Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5

de:
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Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les
especificacions.

-

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

-

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000
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-

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

-

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

TERRA VEGETAL:

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut

-

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic

de matèria orgànica.

i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs
orgànics.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Mida dels materials petris: <= 20 mm

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de

Mida dels terrossos:

procediment corresponents.

-

Terra vegetal garbellada: <= 16 mm

-

Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Composició granulomètrica:

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia

-

Sorra: 50 - 75%

corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions

-

Llim i argila: < 30%

tècniques.

-

Calç: < 10%

-

Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%

Composició química:

BR3P -

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

-

Nitrogen: 1/1000

-

Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)

-

Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

-

pH: 6 <= pH <= 7,5

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3PAN00,BR3P2110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-

Sorra: 50 - 75%

-

Llim i argila: < 30%

-

Calç: < 10%

-

Matèria orgànica: > 4%

Composició química:
-

Nitrogen: 1/1000

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.

-

Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)

S'han considerat els tipus següents:

-

Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

-

Terra vegetal

-

pH: 5 <= pH <= 6,5

-

Terra àcida

-

Terra volcànica

TERRA VOLCÀNICA:

-

Escorça de pi

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.

-

Encoixinament per a hidrosembra

Granulometria: 4 - 16 mm
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Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:

ESCORÇA DE PI:

-

Identificació del producte

Escorça de pi triturada i completament fermentada.

-

Nom del fabricant o marca comercial

Calç: < 10%

-

Pes net

pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3

OPERACIONS DE CONTROL:
-

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper

especificacions.
-

reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.

Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.

-

Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000

Grandària màxima: 25 mm

m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació

Composició:

de:

-

Cel·lulosa desfibrada: 40%

-

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.

-

Palla de cereal: 50%

-

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

-

Paper reciclat: 60%

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

-

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:

procediment corresponents.

Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions
tècniques.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BR4 - ARBRES I PLANTES
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BR4U1G00.
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arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

per a l'espècie i mida de l'arbre.

S'han considerat els tipus següents:

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser

-

Arbres planifolis

soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple

-

Coníferes i resinoses

d'arrels.

-

Palmeres i palmiformes

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor,

-

Arbusts

que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions

-

Plantes de petit port

de la norma NTJ 07A.

-

Llavors de barreges de cespitoses

-

Pans d'herba de barreges de cespitoses

CONÍFERES I RESINOSES:

S'han considerat les formes de subministrament següents:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i

-

En contenidor

mida.

-

Amb pa de terra

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

-

Amb l'arrel nua

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

-

Llavors

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

-

Pa d'herba

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècievarietat.

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de

ARBRES PLANIFOLIS:

reconeguda solvència.

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin,

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

i si es el cas també respecte al cultivar.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i

per a l'espècie i mida de l'arbre.

localització.

Alçaria del pa de terra:

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

-

Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma

-

Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

NTJ 07A.

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la
norma NTJ 07A.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha

d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i

de ser recte i vertical.

valor d'utilització del material vegetal.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

anteriorment.

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les
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En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la

ha de ser de 25 cm.

planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la

Toleràncies:

planta.

-

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

Alçària: ± 5%

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
CESPITOSES:

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària

Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions

i ha de tenir una temperatura temperada.

de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus
annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la

La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la

norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les

o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.

plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves

Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les

dimensions.

proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part

NTJ 07N.

radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver,

CESPITOSES EN PA D'HERBA:

a l'obra.

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta

i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.

amb palla o sauló o algun material porós.

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han
de tenir zones sense vegetació.

BARREGES DE LLAVORS:

El pa d'herba ha de tenir una forma regular.

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la

Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm

norma NTJ 07N.

Subministrament per plaques:

Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el

-

terra.

Dimensions: >= 30x30 cm

Subministrament en rotlles:
-

Amplària: >= 40 cm

PA D'HERBA:

-

Llargària: <= 250 cm

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.

Toleràncies:

El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no

-

es possible cal utilitzar camions frigorífics.

Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm

El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la
seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembres i gespes.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:

NORMATIVA GENERAL:

-

La guia fitosanitària corresponent

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

-

Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta

Qualitat general del material vegetal.

-

Procedència comercial del material vegetal

-

Assenyalada la part nord de la planta al viver

CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:

Coníferes i resinoses.

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
-

Gènere, espècie i varietat

PALMERES:

-

Qualitat i poder germinatiu

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

-

Nom del subministrador

Palmeres.

-

Data de caducitat

ARBRES DE FULLA CADUCA:

OPERACIONS DE CONTROL:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

Els punts de control més destacables són els següents:

Arbres de fulla caduca.

-

Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.

-

Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.

-

Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

-

Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Arbres de fulla perenne.

-

Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.

-

Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui

ARBUSTS:

en l'obra:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

-

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.

Arbusts.

-

Percentatge de germinació per espècie.

-

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba,

ENFILADISSES:

espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.

de la barreja abans de l'aplicació.

Enfiladisses.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
CESPITOSES:
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES
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:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de
garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS

D05 -

FORMIGONS AMB ADDITIUS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D03 -

GRANULATS
D054YGPK.

D039 - SORRES-CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a l'obra amb planta.

D0391311.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

S'han considerat els tipus de formigons següents:
-

Formigó per a paviments vibrats, designat per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies.

-

Formigó compactat, designat per la Resistència a la tracció indirecta al cap de 7 dies, d'ús per a
paviments de carreteres

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una

-

Formigó magre

vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

fixades per la DF.

Només s'han d'utilitzar additius que les seves característiques i comportament i efectes sobre la mescla,

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

en utilitzar-los amb les proporcions previstes, siguin garantits pel fabricant.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

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 i els artícles 550 i 551 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HF I RTB):
La descripció del formigó pot indicar:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

HF-n°: Resistència a flexotracció al cap de 28 dies (UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5).

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

-

RTB-n°: Resistència a la tracció indirecta al cap de 7 dies (UNE-EN 12390-6).

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Relació aigua/ciment: <= 0,46
Toleràncies:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Contingut de ciment, en pes: ± 1%
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Contingut de granulats, en pes: ± 1%

-

Contingut d'aigua: ± 1%
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS RTB:

FORMIGÓ AMB CENDRES VOLANTS:

Ha d'incloure un inhibidor d'adormiment.

La central que subministri el formigó amb cendres volants, realitzarà un control sobre la producció segons

Tipus ciment: CEM

art.81 de l'EHE.

Tipus ciment del formigó amb cendres volants: CEM I

Les cendres volants compliran les especificacions de la norma UNE_EN 450.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser

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

superior a una hora i mitja.

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

La dosificació dels diferents materials s'ha de fer de la forma següent:

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

-

El ciment s'ha de dosificar en pes, utilitzant bàscules i escales diferents de les emprades per als

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

granulats. La tolerància en pes del ciment ha de ser ± 1%.

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

-

Els granulats s'han de dosificar en pes. La tolerància de les bàscules ha de ser de ± 0,3%.

(EHE-08).

-

L'aigua afegida directament a la pastada s'ha de mesurar en pes o en volum, amb una tolerància de ±
1%.

-

Els additius en pols s'han de dosificar en pes, i els additius en pasta o líquids en pes o en volum. En

D07 -

MORTERS I PASTES

qualsevol cas la tolerància ha de ser de ± 3%.
Les bàscules han de tenir una precisió del 0,5% de la capacitat total de l'escala de la bàscula.

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents:
-

Nom de la central que ha elaborat el formigó

-

Número de sèrie del full de subministrament

-

Data de lliurament

-

Nom del peticionari i del responsable de la recepció

-

Contingut de ciment per m3

-

Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)

-

Tipus, classe i marca del ciment

-

Grandària màxima del granulat

-

Consistència

-

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

-

Procedència i quantitat de les addicions o indicació de que no en té

Tipus de ciment:

-

Designació específica del lloc de subministrament

-

Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

-

Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc

-

Ciments de ram de paleta MC

-

Identificació del camió i de la persona que realitza la descàrrega

-

Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

-

Hora límit d'ús del formigó

Morters per a fàbriques:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701911.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

-
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-

Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1

-

Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5

-

Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a
compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a
les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de
projecte.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

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

G21 -

DEMOLICIONS I ENDERROCS

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2191202,G2192B02,G2194AA1,G219GBA0.

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

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.

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

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

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

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

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

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

S'han considerat els elements següents:

persones de l'entorn.

-

Vorada col·locada sobre terra o formigó

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

-

Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó

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

-

Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

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

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

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

-

Preparació de la zona de treball

condicions de seguretat suficients.

-

Demolició de l'element amb els mitjans adients

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

-

Trossejament i apilada de la runa

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

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

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

RIGOLA:

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

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

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

Toleràncies d'execució:

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

-

Replanteig: ± 10 mm
TALL DE PAVIMENT:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.

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

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

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

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

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

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

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ

les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

G21B1101,G21B3001.

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.

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

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

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

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

càrrega sobre camió.

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

S'han considerat els tipus següents:

transport de productes de construcció.

-

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

-

Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó

-

Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó

-

Desmuntatge de barana metàl·lica

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

-

Desmuntatge de reixa i ancoratges

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

-

Desmuntatge de senyal de trànsit

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DESMUNTATGE DE REIXA:

-

Preparació de la zona de treball

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

-

Enderroc de l'element amb els mitjans adients

-

Tall d'armadures i elements metàl·lics

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

-

Trossejament i apilada de la runa

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

-

Càrrega de la runa sobre el camió
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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

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

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

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

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

condicions de seguretat suficients.

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

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

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
G21J - REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

G21J3113.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTEADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

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

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 8 cm, tant en

G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació d'alçària, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

-

Repicat de l'element

-

Trossejament i apilada de la runa

-

Càrrega de la runa sobre el camió

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21R1160.

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

CONDICIONS GENERALS:

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.

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

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

-

Preparació de la zona de treball

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

-

Tala de les branques

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

-

Tall del tronc

-

Arrencada de la soca i arrels principals

-

Trossejament i apilada de les branques i arrels

-

Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

-

Reblert del clot amb terres adequades

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.
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que

CONDICIONS GENERALS:

hi hagi persones sota la vertical.
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les
del voltant.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
G22 -

MOVIMENTS DE TERRES

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.

G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2223P11.

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics

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

o amb utilització d'explosius.

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

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

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

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:

persones de l'entorn.

-

Preparació de la zona de treball

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

-

Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

-

Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas

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

-

Excavació de les terres

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

-

Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons

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

indiqui la partida d'obra

condicions de seguretat suficients.

Excavacions amb explosius:

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

-

Preparació de la zona de treball

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

-

Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

transport de productes de construcció.

-

Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades

-

Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius

-

Càrrega i encesa de les barrinades
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-

Control posterior a l'explosió de les barrinades

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

-

Càrrega de la runa sobre el camió

-

Amplària: >= 4,5 m

-

Pendent:

CONDICIONS GENERALS:

-

Trams rectes: <= 12%

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

-

Corbes: <= 8%

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

-

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

entre 20 i 50.

-

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

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer

té un assaig SPT > 50 sense rebot.

just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui

fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense

formigonar la capa de neteja.

rebot.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local

SPT.

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les

de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

que determini la DF.

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

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les

reblerts.

especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

següents:

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

-

S'hagi de treballar a dins

Toleràncies d'execució:

-

Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

-

Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

-

Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

-

Planor: ± 40 mm/m

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

-

Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

-

Nivells: ± 50 mm

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

-

Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

El talús ha de ser fixat per la DF.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de l'excavació.

CONDICIONS GENERALS:

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre

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

els treballs i avisar la DF.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

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

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les

seguretat suficients.

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

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors

transport de productes de construcció.

i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin
en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.

de compacitat igual.

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua

previst.

interns, en els talussos.

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda,
s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució

detonadors de microretard per a l'encesa.

proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:

la càrrega al 55%.

-

Maquinària i mètode de perforació

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior.

-

Llargària màxima de perforació

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat

-

Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes

especialment per la DF.

-

Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments,

-

Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.

-

Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures

-

Mètode de comprovació del circuit d'encesa

oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.

-

Tipus d'explosor

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre

-

Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra

precaucions especials aprovades per la DF.

-

Mesures de seguretat per l'obra i tercers

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la

detonadors.

detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus

espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.

determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en

barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.

funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.

de la mateixa norma.

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a

necessàries.

l'aire lliure.

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al

altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de

començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.

voladures.

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona
que va preparar l'enceb.
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L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.

de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o
càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.

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

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament

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

senyalitzada.

amb les modificacions aprovades per la DF.

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan

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

sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.

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

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.

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

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està

per a una correcta execució de les obres.

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.

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

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial

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

atenció a la possible existència de barrinades fallides.

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

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni,

OBRES D'EDIFICACIÓ:

quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys

2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.

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

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.

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

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes.

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones

No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.

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

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden

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

estar en contacte amb elements metàl·lics.

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

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

amb seguretat.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a

de Seguridad Minera.

l'accionament de l'explosor.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de

sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.

Seguridad Minera
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
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G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior
a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.

G22D1011.

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

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

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra

els treballs i avisar la DF.

(brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les

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

precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.

-

Preparació de la zona de treball

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de

-

Situació dels punts topogràfics

barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una

-

Protecció dels elements que s'han de conservar

capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui

-

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

haver-hi corrents d'aigua.

-

Càrrega dels materials sobre camió

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

CONDICIONS GENERALS:
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada,
fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat
per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra

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

vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.

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

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

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

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

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

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

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de
patir cap desperfecte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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G2R - GESTIÓ DE RESIDUS

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

G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RESIDUS

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:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R35035.

-

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

-

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

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels

demolició

elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes

-

utilitzats.
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

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

seguretat suficients.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

maquinària que s'utilitzi.

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

TRANSPORT A OBRA:

prèviament i expressament per la DF.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

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

TERRES:

Enderrocs' de l'obra.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció

-

Excavacions en terreny fluix: 15%

i els Enderrocs' de l'obra.

-

Excavacions en terreny compacte: 20%

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que

-

Excavacions en terreny de trànsit: 25%

tinguin l'aprovació de la DF.

-

Excavacions en roca: 25%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la

construcción y demolición

seva superfície.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

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

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

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.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de

ambiente producida por el amianto.

cantera o grava natural.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el

siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Grau de compactació:

G9 - FERMS I PAVIMENTS

-

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:

G92 -

SUBBASES

-

G921 - SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G921201J.

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

-

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:

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

-

Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa

-

Aportació de material

-

Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

-

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

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.

-

Allisada de la superfície de l'última tongada

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3
vigent.

CONDICIONS GENERALS:

Toleràncies d'execució:

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.
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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.
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-

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:

i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la

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

capa subjacent.

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de

homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.

capes subjacents.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i
les variacions d'humitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

superior a 30 cm.

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

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació

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

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir

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

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.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,

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

murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans

de la Instrucción Técnica de Carreteras.

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

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

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions
de la DF.

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:

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

-

La fórmula de treball.

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà

-

La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.

en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF

-

El pla de compactació.

autoritzi el contrari.

-

La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la

Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.

seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

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

-

-

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

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

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

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.

especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que

-

Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.

s'obtinguin aquests valors.

-

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.

-

-

El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als

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:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

-

Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una

capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per

tongada:

compte del Contractista.

-

Una longitud de 500 de calçada

-

Una superfície de 3.500 m2 de calçada

cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a

-

La fracció construïda diàriament

compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.

-

Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com

-

Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15

No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els

a mínim.

Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un

Les tasques de control a realitzar són les següents:

d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

-

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

-

-

Rasant:
-

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no

humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.

superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que

Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas

retinguin aigua:

que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.

-

Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la

-

Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.

superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del

-

Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional

Contractista.

(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.

-

Regularitat superficial:
-

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

Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
-

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.

Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.

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.

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:
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G93 -

BASES

G935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT

Toleràncies d'execució:
-

Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica

-

Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus

-

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

G9351125.

S'han d'aturar els treballs:

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

-

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC.

-

Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades.

-

Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.

Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material

La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de

granular, ciment, aigua i, eventualment additius.

l'article 513 del PG3 vigent.

S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:

Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la

-

Base o subbase de sòl-ciment

segregació i les variacions d'humitat.

-

Base o subbase de grava-ciment

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

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

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

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la

-

Estesa de la mescla

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

-

Prefissuració, quan sigui necessari

En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la

-

Compactació i acabament

seva extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.

CONDICIONS GENERALS:

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix

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

previst a la DT, amb les toleràncies establertes.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.

El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de

Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar per

ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.

la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.

Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en

No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la

l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti

Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:

l'execució d'un junt de construcció longitudinal.

-

Sòl-ciment:

Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:

-

-

-

Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5

Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:

Grava-ciment:

-

Amplada capa estesa: > 4 m

-

Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0

-

Superfície calçada: > 70.000 m2

-

Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0

La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni

-

Resta dels casos:
-

Amplada capa estesa: > 5 m

ondulacions i amb els pendents adequats.

Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i

Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG

6.3 IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF.

3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014.
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Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

han de complir el següent:
-

Fondària: > = 2/3 gruix de la capa

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

-

Separació junts transversals: 3 a 4 m

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

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla

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

i disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de

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

l'anterior.

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

Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida.

de la Instrucción Técnica de Carreteras.

A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de
treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.

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

Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació de les
zones que superin la superfície teòrica.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i

Les tasques de control a realitzar són les següents:

sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.

-

Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es pugui

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra:
-

compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent.
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons

Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels equips,
especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del material tractat.

-

Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:

les indicacions de la DF.

-

Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.

Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc)

-

Gruix estès mitjançant punxó graduat.

compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 vigent.

-

Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.

Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a

-

aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació i en un

Durant el procés de compactació:
-

Forma d'actuació de l'equip de compactació:

termini màxim de 3 h des de la seva finalització.

-

Nombre i tipus de compactadors

No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan

-

Dispositius d'humectació i neteja

es tracti de vehicles pesats.

-

Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de

L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.

pneumàtics
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

-

Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):
-

Humitat, segons UNE 103300

-

Densitat 'in situ', segons UNE 103503 o UNE 103900

Durant el procés de curat i protecció superficial:
-

Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense que
es produeixin embassaments.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura
al trànsit.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

capa subjacent.

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma
aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.
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CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

-

D'INCOMPLIMENT:

Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de

-

successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als equips
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Una superfície de 3.500 m2 de calçada

-

La fracció construïda diàriament

Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

-

Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent.

Resistència mecànica:
-

Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
Una longitud de 500 m de calçada

Acceptació:
-

-

Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a

Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent.

Gruix:
-

Acceptació:
-

El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte.

Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7

-

Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a
l'especificat.

Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional

-

Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits

Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent.

Rasant:
-

aleatòriament per cada lot.
-

Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.

mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.

(IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm.
-

La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a la
màxima de les referenciades.

dies de la seva fabricació.
-

Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a
la densitat especificada.

utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.

-

La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig

Acceptació:
-

La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de

Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el

Projecte no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que

cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals.

retinguin aigua.

-

Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.

-

Verificació de l'amplada de la capa.

-

Regularitat superficial:
-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Acceptació:
-

Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en
emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el

Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent.

Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els límits
que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent.

-

Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent.

utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord
amb la norma UNE-EN 13286-51.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'acceptarà o rebutjarà globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
-

Densitat:
-
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G938 - BASES DE FORMIGÓ COMPACTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

S'ha d'assegurar un termini mínim de treballabilitat del formigó de:
-

5 hores, si s'extén a l'ample sencer, a la temperatua prevista en el moment de l'execució.

-

7 hores, si s'extén per franges, a la temperatura prevista en el moment de l'execució.

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix
previst a la DT, amb les toleràncies establertes.

G9382111.

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més
alt.

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

Quan es treballi per franges, s'ha de deixar entre dues contigües un cordó longitudinal de 50 cm sense
compactar, el qual es finalitzarà en executar la segona franja.

Formació de base per a paviment, amb formigó compactat.

A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se dins del termini de treballabilitat de la

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

mescla.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge.

-

Estesa de la mescla

La superfície s'ha de mantenir constantment humida.

-

Compactació amb humectació -si és necessària-

Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per amples sencers; en cas contrari, s'haurà d'obtenir
l'ample total dins del termini de treballabilitat del primer material col·locat.

CONDICIONS GENERALS:

Un cop treballada la capa de formigó compactat s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la

generals establertes per a aquestes aplicacions.

secció-tipus dels plànols.

Els forats dels sondejos han de ser reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que la resta de la capa,

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

la qual ha de ser correctament compactada i allisada.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
Els junts de treball transversals han de ser verticals i disposats allí on el procés constructiu s'ha aturat en

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

temps superior al de treballabilitat de la mescla.
Resistència a tracció indirecta:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

-

En formigó sense cendres volants: als 28 dies amb compactació a la humitat òptima corresponent al

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

PM (NLT-108): >= 3,3 N/mm2

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

En formigó amb cendres volants: als 90 dies amb compactació a la humitat òptima corresponent al PM

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura

(NLT-108): >= 3,3 N/mm2

al trànsit.

-

Toleràncies d'execució:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la

-

Gruix de la capa: ± 15 mm

capa subjacent.

-

Desviacions en planta de l'alineació: ± 50 mm
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
En cas de pluja o previsió de gelades, s'ha de suspendre l'execució.

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

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.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
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G96 -

VORADES

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

G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ

una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites
de la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

G96517D9,G96511C9,G965A1C9.

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Formació de vorada amb materials diferents.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

S'han considerat les unitats d'obra següents:
-

Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

Els punts de control més destacables són els següents:

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.

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o
de rigola.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):

-

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

-

Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm

-

Gruix de la base de formigó: 4 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Pendent transversal: >= 2%

Els punts de control més destacables són els següents:

Toleràncies d'execució:

Inspecció visual de la unitat acabada.

-

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

-

-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
CONDICIONS GENERALS:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

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.
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G98 -

GUALS DE PECES ESPECIALS

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir
una massa compacta.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

G985150D.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.

-

Peça de capçal per a formació de gual

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.

-

Rampa central per a la formació de gual, recta o corba

Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.

-

Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central

CAPÇAL PER A GUAL:

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

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

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

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.

Els punts de control més destacables són els següents:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el

-

paviment de la vorera per la part alta.

Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o
de rigola.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a

-

Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

tota l'amplària de les peces.
Toleràncies d'execució:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Nivell: ± 10 mm

Inspecció visual de la unitat acabada.

-

Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

lectures topogràfiques.

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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G9E - PAVIMENTS DE PANOT

-

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm

-

Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

-

En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

G9E11104.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts
han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.

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

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%

Formació de paviments de panot.

Toleràncies d'execució:

S'han considerat els casos següents:

-

Nivell: ± 10 mm

-

Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra

-

Planor: ± 4 mm/2 m

-

Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra

-

Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m

-

Replanteig: ± 10 mm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

-

Col·locació de la sorra-ciment

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.

-

Col·locació de les peces de panot

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

-

Humectació de la superfície

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

-

Confecció i col·locació de la beurada

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En la col·locació a truc de maceta amb morter:

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

-

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

-

Col·locació de la capa de morter

-

Humectació de les peces per col·locar

-

Col·locació de les peces

-

Humectació de la superfície

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície

-

Confecció i col·locació de la beurada

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

CONDICIONS GENERALS:

-

Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les

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

alineacions i a les rasants previstes.

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents

No hi ha normativa de compliment obligatori.

en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

-

Amb estenedora de formigó

-

Amb regle vibratori

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

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

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 panot.

En la col·locació amb estenedora:

-

Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.

-

Col·locació d'elements de guiat de les màquines

-

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

-

Col·locació del formigó

-

Realització de la textura superficial

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Protecció del formigó i cura

-

Inspecció visual de la unitat acabada.

En la col·locació amb regle vibratori:

-

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Abocat, escampat i vibrat del formigó

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

-

Realització de la textura superficial

-

Protecció del formigó i cura

CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres

CAS

D'INCOMPLIMENT:

CONDICIONS GENERALS:

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

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

Les lloses no han de tenir esquerdes.

D'INCOMPLIMENT:

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

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons

G9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ

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

G9GA -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
G9GA5P34.

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

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

-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor:

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats

-

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

remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.

-

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

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

-

Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:

formigó fresc.

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa

modificat per ORDEN FOM 891/2004.

construïda.

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

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

-

Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa

cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.

-

Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa

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

-

Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa

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

Toleràncies d'execució:

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

-

Desviacions en planta: ± 30 mm

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

-

Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:

el seu acabat.

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

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

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

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

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

adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

defectes en els elements ni pèrdues de resistència.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no

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

s'evapori l'aigua.

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

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12

ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la

mm de radi.

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

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la

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

capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.

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

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del

la superfície del formigó fresc.

formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

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

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

el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.

gruix que després s'utilitzin a l'obra.

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a

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

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

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

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

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

28 dies.

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

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

fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures
per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

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

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

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

a mínim dos carrils al mateix temps.

un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
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Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres
dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

(EHE-08).

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

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

ondulacions a la superfície del formigó.

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

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de

10 m.

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
paràmetre inferior a 2000 m.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm.

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

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

de la Instrucción Técnica de Carreteras.

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.

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

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

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

-

Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.

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

-

Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.

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

-

Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions,

inferior a 4 m.

i als 54 dies de la seva estesa, 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

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. El resultat d'aquest assaig servirà de referència

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

per als assaigs d'informació a realitzar en cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra

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

(control de materials).

corresponent a 3 h de formigonament.

-

Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.

-

Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els
perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.

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

-

Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:

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

-

Superfície màxima = 3500 m2

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

-

Longitud màxima = 500 m

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

-

Temps d'execució <= 1 dia

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

-

Per a cada lot es controlarà:
-

Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335)

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

S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la homogeneïtat del

per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt

formigó

de l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i retirada
a la deixalleria.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts a la

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controlat, es demolirà el lot i es retirarà a deixalleria a

La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents

càrrec del Contractista.

restriccions:

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció plàstica, de

-

Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m

longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu

-

Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

segellat.

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents

Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF. podrà

a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran

acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:

aleatòriament.

-

Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o barres d'unió,
amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat

CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

D'INCOMPLIMENT:

dels seus llavis.
-

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de

Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal
de mantenir la continuïtat de la llosa.

successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o

En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o l'enderroc total

procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.

o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà tant aviat com sigui possible,

Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.

amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap

En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer

element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m

per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs

La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia,

de comprovació s'incrementarà a 5.

les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF.

Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb

ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.

formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per falta de

correctament.

gruix. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:
-

Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, i no més d'1 individu de

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

la mostra presentés una minva (diferència negativa) superior a 20 mm, s'aplicarà, al preu unitari del

-

Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.

lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil·límetre de la minva en qüestió.

-

Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies

-

Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra presenta una minva
superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 1% per cada mil·límetre de

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

minva mitja.
En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits especificats, i cap dels

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

resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.

D'INCOMPLIMENT:

Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà, a càrrec

Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicats en la taula 1,

seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre), sempre que l'espessor de la llos no

es procedirà de la següent manera:

sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte.

-

Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de
regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció de l'espessor de la capa
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____________________________________________________________________________

-

G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm

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

Nivell de la capa base: ± 15 mm
G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

-

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha
G9H11231,G9H11331.

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

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

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.

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball

granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del

i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de

una temperatura molt superior a la d'ambient.

control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions

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

Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.

-

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

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura

-

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

ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en

-

Comprovació de la superfície d'assentament

aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha

-

Extensió de la mescla

de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet

-

Compactació de la mescla

la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.

-

Execució de junts de construcció

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

-

Protecció del paviment acabat

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

CONDICIONS GENERALS:

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

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.

articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència,

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran

següents:

d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les

-

Capes de gruix >= 6 cm: 98%

instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç de rotura del

-

Capes de gruix < 6 cm: 97%

lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat

des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït

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.

de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-

d'adherència adicional.

1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors

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

de la taula 542.15 del PG 3.

continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el

Toleràncies d'execució:

menor nombre de junts possible.
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Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els

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

recolzaments necessaris per als elements de compactació.

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

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu

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

gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han

transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.

d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

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

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus

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

especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de

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

cada lot.

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

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la

vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario,

capa subjacent.

s'executarà un junt longitudinal.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.

de la Instrucción Técnica de Carreteras.

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

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

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

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

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

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

prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a

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

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

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.

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

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

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram

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

de prova, per comprovar:

a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de

-

La fórmula de treball

l'altra.

-

Els equips proposats pel contractista

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

-

La forma específica d'actuació dels equips

mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar

-

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

verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i

En l'execució d'una capa:

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.
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Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura
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-

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:

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.

-

500 m de calçada

-

3.500 m2 de calçada

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

-

la fracció construïda diàriament

D'INCOMPLIMENT:

-

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

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

-

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

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels

l'UNE-EN 13108-20

paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.

-

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

-

G9J -

REGS SENSE GRANULATS

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

-

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

-

Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

-

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

-

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

-

La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris

-

Nombre de passades de cada compactador

-

Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9J12N60,G9J13K40.

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)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Reg d'adherència (ADH)

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents

-

Reg de cura (CUR)

criteris:

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

-

500 m de calçada

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

-

3.500 m2 de calçada

-

Preparació de la superfície existent.

-

la fracció construïda diàriament

-

Aplicació del lligant bituminós.

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:

-

Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

-

Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B

En el reg d'adherència:

de l'UNE-EN 13108-20

-

Preparació de la superfície existent.

-

Aplicació del lligant bituminós.

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

CONDICIONS GENERALS:

En capes de rodadura:

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

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat

o producte de cura.

aleatoriament
REG D'IMPRIMACIÓ:
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Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
-

C50BF4 IMP

-

C60BF4 IMP

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Dotació del lligant:

CONDICIONS GENERALS:

-

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

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

-

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

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

REG D'ADHERÈNCIA:

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

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

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

Dotació del lligant:

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

-

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

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

-

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

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

bituminós: >= 250 g/m2.

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

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

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

tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):

franges.

-

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

-

Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense

REG DE CURA:

arribar a formar tolls.

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

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

-

C60B3 CUR

requereix i la DF ho considera oportú.

-

C60B2 CUR

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

Dotació del lligant:

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

-

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

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

-

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

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

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

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

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

L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.

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.

REG D'ADHERÈNCIA:

Ha de complir, a més, les següents condicions:

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

-

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

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

-

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

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

-

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

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

-

Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic

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

La dotació del granulat de cobertura:
-

-

140

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

REG DE CURA:

del trànsit.

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

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

Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
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El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre

-

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

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

-

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:

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.

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

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

DOTACIÓ EN KG/M2:

de control a realitzar són les següents:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

-

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

No són d'abonament els excessos laterals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:

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

Les condicions d'acceptació són les següents:
-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

* 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)

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

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

Actuació en cas d'incompliment:

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.

Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista.

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

Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla
bituminosa superior.

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:
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G9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

G9ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9ZZ2100.

GBA11511.

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

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

Formació de base d'anivellament i transició amb morter de ciment o de resines epoxi, col·locada

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores

manualment.

del trànsit.

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

S'han considerat les marques següents:

-

Execució de llit d'anivellament sobre la superfície d'assentament del junt

-

Marques longitudinals

-

Execució de la transició entre la rasant i el perfil (opcional)

-

Marques transversals

-

Marques superficials

CONDICIONS GENERALS:

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:

Si es disposa com a transició, ha d'haver continuïtat entre el ferm i la base a fi d'assegurar la bona

-

Vials públics

rodadura. No s'admeten esquerdes o desnivells entre aquesta zona i la rasant o el perfil.

-

Vials privats

Les capes executades com a llit i laterals -si n'hi ha-, del junt, han de tenir dimensions ajustades als valors

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

recomanats pels fabricants.

-

Preparació de la superfície existent

Ha de donar una superfície d'assentament plana i paral·lela a la superfície dels taulers.

-

Replanteig i premarcat

Gruix del llit d'assentament: >= 5 mm

-

Aplicació de la marca vial

-

Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per aconseguir una perfecta adherència, les superfícies del tauler dins de la caixa del junt han d'estar

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:

seques, netes i exentes de beurada superficial.

-

En funció de la seva vida útil:

S'ha d'evitar l'aplicació de material sobre angulars metàl·lics, ja que la vibració deguda a falles d'ancoratge

-

Permanents (P)

produiria la seva ruptura.

-

Temporals (T)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

l de volum realment executat mesurat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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-

En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
-

Tipus 0 (NR): no retrorreflectants

-

Tipus I (R): retrorreflectants en sec

-

Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat

-

Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
-

Estructurades (E)

-

No estructurades (NE)
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-

-

En funció d'altres usos especials:

-

Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2

-

Sonores (S)

-

Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2

-

Fàcils d'eliminar (F)

-

De emmarcar (B)

MARQUES VIALS EN CARRETERES:

-

Emmascaradora (M)

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN

-

En forma de tauler d'escacs (D)

1436, dels següents tipus:

En funció de la forma d'aplicació:
-

Marques vials 'in situ'

-

Marques vials prefabricades

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas,

-

En funció de la seva vida útil:
-

convencional.
-

unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les

En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
-

instruccions d'aplicació del sistema.

Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb
humitat.

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.

-

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament
i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes

Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit

Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb
humitat i pluja.

-

establerts en aquesta norma.

En funció d'altres usos especials:
-

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.

Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran
permanents i de tipus II (RR).

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

-

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per
a millorar el seu contrast.

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:

-

En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a

-

Pintures: 720 g/m2

-

Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a

-

Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2

la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color

-

Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2

negre i vermell respectivament.

-

Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha

senyalització d'accés a un llit de frenada.

Toleràncies d'execució:

d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG

-

Replanteig: ± 3,0 cm

3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà:

-

Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%

-

Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7

-

Marques vials de color vermell: >= classe P4

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de

s'ha d'aplicar:

vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.

-

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al

En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb
la taula 700.9 del PG 3 vigent.

-

En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG
3 vigent.

material base:

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb

-

Pintures: 480 g/m2

les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules

-

Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2

700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

-

Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al
curat del formigó.

CONDICIONS GENERALS:

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a

No podrà aplicar-se la marca vial:

la marca vial existent.

-

Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.

-

Quan el paviment estigui humit.

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les

tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.

senyalitzacions auxiliars.

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,

del mateix tipus que el paviment existent.

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.

correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització,

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.

Abalisament i Defensa per a circulació vial.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
-

Identificació del fabricant

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

-

Dosificacions

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el

-

Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas

paviment.

-

Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article
700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-

MARQUES SUPERFICIALS:

1.

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del

sobre el paviment.

contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

UNE 135277-1:
-

Fitxa tècnica de cada màquina

-

Requisits associats a cada classe de màquina

-

Identificació dels elements de la màquina

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha

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

de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres

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

d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos

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

realitzats.

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de

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

la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.

carreteras.

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal

vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las

tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.

marcas viales aplicadas sobre la calzada.
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VIALS PRIVATS:

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

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

Mètode d'assaig puntual:
-

Es realitzarà amb equips portàtils.

-

Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a
mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

-

Mètode d'assaig continu:

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.

-

Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.

-

Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.

-

Revisió de la data de fabricació dels materials.

-

La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.

-

Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:
-

Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-

Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà

-

Tipus i dimensions de la marca vial.

sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol

-

Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.

moment i tantes vegades com consideri oportú.

-

Data de posada en obra.

-

Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.

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

-

Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial

D'INCOMPLIMENT:

aplicada.

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de

-

Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.

comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre

-

Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.

i vermell respectivament.

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.
GBB1 CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

CAS

D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:
-

Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.

-

La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent.

-

Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra.

-

El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades.

-

El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GBB11111,GBB11351.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:

les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.
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- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

GBB3 -

PLAQUES COMPLEMENTÀRIES

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat
de control de materials (S).
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als

GBB32420.

indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

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

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
GBB2 -

SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GBB21101,GBB21611.

S'han considerat els elements següents:
-

Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal

-

Caixetins de ruta

S'han considerat els llocs de col·locació següents:
-

Vials públics

-

Vials d'ús privat

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

Replanteig

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

-

Fixació del senyal al suport

OPERACIONS DE CONTROL:

-

Comprovació de la visibilitat del senyal

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

-

Correcció de la posició si fos necessària

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de
la seva orientació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

Toleràncies d'execució:

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat

-

Verticalitat: ± 1°

de control de materials (S).
VIALS PÚBLICS:
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi
un camió situat per davant a 25 m.
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

-

Distància a la calçada: >= 50 cm

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.

-

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
-

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

-

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat
de control de materials (S).

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312

-

i UNE 135314.

Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I

GBB4 -

CARTELLS

COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GBB4A000.
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

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

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

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

S'han considerat els elements següents:

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

-

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la

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

Instrucción de Carreteras.

-

Vials públics

-

Vials d'ús privat

Rètols

VIALS PRIVATS:

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-

Replanteig

-

Fixació del senyal al suport

-

Comprovació de la visibilitat del senyal

-

Correcció de la posició si fos necessària

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

OPERACIONS DE CONTROL:
-

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

CONDICIONS GENERALS:

-

Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al

-

Per a cada senyal i cartell seleccionat:

replanteig previ, aprovades per la DF.
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Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de

No hi ha normativa de compliment obligatori.

la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

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

Toleràncies d'execució:
-

Verticalitat: ± 1°

OPERACIONS DE CONTROL:
-

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.

VIALS PÚBLICS:

-

Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi

-

Per a cada senyal i cartell seleccionat:

un camió situat per davant a 25 m.

-

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.

Distància a la calçada: >= 50 cm

-

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

-

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

-

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

de control de materials (S).

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

-

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312
i UNE 135314.

Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GBBZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GBBZ1110.
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales

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

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

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

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

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

-

Col·locat clavat a terra

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la

-

Col·locat formigonat a terra

Instrucción de Carreteras.

-

Col·locat soldat.

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

Replanteig

COL·LOCAT CLAVAT:

-

Clavat del suport

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.

Col·locat formigonat:
-

Replanteig

COL·LOCAT FORMIGONAT:

-

Preparació del forat o encofrat del dau

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

-

Col·locació del suport i apuntalament

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.

-

Formigonat del dau

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de

-

Retirada de l'apuntalament provisional

3 N/mm2.

Col·locat soldat:

Fondària d'ancoratge: > 40 cm

-

Replanteig

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2

-

Soldat a la placa base

Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades

COL·LOCAT SOLDAT:

per la DF.

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.

a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar

d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent

tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha

i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de

de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.

fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de
la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.

CONDICIONS GENERALS:

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.

COL·LOCAT CLAVAT:

Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment,

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

sense produir esforços al conjunt.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre
no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i

COL·LOCAT FORMIGONAT:

cargols d'alumini.

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.

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

Toleràncies d'execució:

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.

-

Replanteig: ± 5 cm

-

Alçària: + 5 cm, - 0 cm

COL·LOCAT SOLDAT:

-

Verticalitat: ± 1°

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
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La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que

GBC - ABALISAMENT

quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per
mitjà de piqueta i raspall.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNEEN 287-1.

GBC1VC12.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat
10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3

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

i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
Elements d'abalisament retrorreflectants dissenyats per a facilitar la guia òptica als usuaris de les
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

carreteres, col·locats en la seva posició definitiva.
Es consideren els elements següents:

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

-

Panells direccionals per a l'abalisament de corbes

-

Fites d'aresta

-

Fites de vèrtex

-

Balises cilíndriques

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

-

Captallums verticals

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

-

Captallums per a senyalització horitzontal

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

-

Fites quilomètriques i hectomètriques amb pal de suport, col·locades clavades o formigonades

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

-

Fites miriamètriques col·locades sobre dau de formigó

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

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

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la

Panells direccionals per a l'abalisament de corbes:

Instrucción de Carreteras.

-

Replanteig

-

Fixació del panell al suport

-

Comprovació de la visibilitat del panell

-

Correcció de la posició si fos necessari

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

OPERACIONS DE CONTROL:

Fites d'aresta, balises cilíndriques i captallums verticals:

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Replanteig

-

Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure

-

Col·locació i ancoratge de l'element d'abalisament sobre el seu suport

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

Fites de vèrtex:

Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.

-

Replanteig

-

Col·locació i llastat de la fita amb grava o graveta

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Captallums per a senyalització horitzontal:

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

-

Replanteig

-

Preparació de la superfície del paviment

-

Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Fites quilomètriques i hectomètriques:

Estaran situades en els dos marges de la carretera coincidint en la mateixa secció transversal, tant al

-

Replanteig

trams rectes com a les corbes.

-

Preparació del forat o de l'encofrat del dau, en el seu cas

L'alçària de totes les franges retrorreflectants de les fites formarà una línia uniforme.

-

Fixació de les plaques als suports

-

Col·locació del suport

FITA DE VÈRTEX:

-

Apuntalament del suport, en el seu cas

Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.

-

Formigonat del dau, en el seu cas

Quedarà amb els dos triangles indicadors de les direccions en que es bifurca el traçat de la carretera

-

Retirada de l'apuntalament provisional, en el seu cas

convenientment alineats i indicant clarament les dues direccions de circulació possibles en arribar la

Fites miriamètriques:

divergència.

-

Replanteig

-

Preparació de la superfície a formigonar

BALISA CILÍNDRICA:

-

Col·locació dels perns d'ancoratge en la fonamentació

Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.

-

Col·locació i ancoratge de la fita

Quedarà fixada al paviment amb el sistema d'ancoratge disposat pel fabricant.
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la balisa o en els suports d'ancoratge

CONDICIONS GENERALS:

per tal de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.

L'element d'abalisament quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per
la DF.

CAPTALLUMS VERTICALS:

Les característiques dels panells direccionals, fites quilomètriques, hectomètriques i miriamètriques

En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8 m, coincidint

instal·lades seran les especificades a la taula 701.1 del PG3 vigent.

amb la unió de trams de la barrera.

Les característiques de les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals

En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m.

instal·lats seran les especificades a la taula 703.2 del PG3 vigent.

En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'alçària sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.

PANELLS DIRECCIONALS:
Els panells direccionals es col·locaran perpendiculars a la visual del conductor en tot el desenvolupament

CAPTALLUMS HORITZONTALS:

de la corba.

La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre quedin fora dels carrils i sense

El primer panell podrà ser simple, doble o triple, i els restants seran sempre simples, essent recomanable

coincidir amb una marca vial.

que el nombre total de panells a instal·lar a la corba sigui, com a mínim, de tres.

La separació lliure amb la marca vial de la vora de calçada estarà compresa entre 10 i 15 cm.

El nombre de panells superposats al principi de la corba indica la perillositat d'aquesta.

El contorn dels captallums, un cop col·locats, no presentarà vores afilades que suposin perill per a la

La separació vertical entre els panells superposats col·locats al principi de la corba serà de 15 cm.

seguretat de la circulació vial.

Es col·locaran de manera que cap obstacle impedeixi la visió dels panells.
L'alçària des de la vora exterior de la calçada fins a la vora inferior dels panells serà igual o superior a 1

FITA QUILOMÈTRICA O HECTOMÈTRICA:

m quedant per sobre dels sistemes de contenció de vehicles o de qualsevol altre element de la carretera.

L'element estarà fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes en el
replanteig previ, aprovades per la DF.

FITA D'ARESTA:

Es situarà en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.

Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera.

L'alçària des de la base inferior de la fita a la vora de la calçada serà de 0,70 m. En cas necessari aquesta

Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.

alçària s'incrementarà fins a 1,20 m.

Quedarà amb la franja negra inclinada cap a l'eix de la carretera.

En el cas de suports formigonats la profunditat d'ancoratge serà superior a 40 cm.

L'alçària de la vora superior de la fita sobre el nivell de la calçada serà aproximadament de 105 cm.

Toleràncies d'execució:
-
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FITA MIRIAMÈTRICA:

FITA DE VÈRTEX:

Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera.

Per a la seva fixació es procedirà al llastat amb grava o graveta fins a la marca de llastat que hi ha al seu

Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.

interior.

Quedarà fixada a la fonamentació amb el sistema d'ancoratge disposat pel fabricant.

En cap cas s'han de practicar forats en el cos de la fita per a una fixació mecànica de la mateixa.

Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la fita o en els suports d'ancoratge

No es formigonarà ni s'omplirà amb un altre tipus de material.

per tal de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.
BALISA CILÍNDRICA:
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es col·locaran de manera que no dificultin la circulació dels usuaris de la carretera i, sempre que sigui
possible, sense afectar les marques vials.

CONDICIONS GENERALS:

En convergències i divergències es col·locaran sensiblement equidistants entre si, centrades en les

Abans de procedir a la col·locació de l'element d'abalisament es realitzarà una inspecció de la superfície

marques vials i deixant lliure la major amplària possible del voral.

del paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es

Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent de la balisa per la seva base i

durà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que

que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa

puguin influir negativament en la fixació d'aquests.

de la balisa arrencada ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.

Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i s'ompliran els últims
amb materials d'anàloga naturalesa.

CAPTALLUMS VERTICALS:

Abans de col·locar els elements d'abalisament es procedirà al replanteig de l'obra i a la seva aprovació

Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la seva base i

per la DF.

que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa
del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.

PANELLS DIRECCIONALS:
La disposició dels panells al llarg de la corba es farà d'acord amb el que estableix l'apartat 8.5 de la norma

CAPTALLUMS HORITZONTALS:

8.1-IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

Es fixaran al paviment mitjançant l'ús de materials adhesius, seguint les instruccions del fabricant.

No es produiran danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

En paviments de formigó, i abans de la col·locació dels captallums, s'eliminaran tots els productes utilitzats

No es foradarà la planxa per fixar-la. S'utilitzaran els forats existents.

en el procés de curat del formigó, que estiguin adherits en la zona de fixació dels mateixos.

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades a les normes UNE 135312
i UNE 135314.

FITA QUILOMÈTRICA, HECTOMÈTRICA O MIRIAMÈTRICA:
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.

FITA D'ARESTA:

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els criteris d'implantació i col·locació de les fites compliran els apartats 5 i 7 de la Orden Circular 309/1990

Els elements auxiliars de fixació seran d'acer galvanitzat.

CyE, sobre fites d'aresta.
El sistema d'ancoratge utilitzat assegurarà la fixació permanent de la fita per la seva base i no ocasionarà

SUPORTS CLAVATS:

cap perill per al trànsit rodat en cas d'arrencament, trencament o deformació de la mateixa.

La màquina de clavar no produirà danys ni deformacions als suports.

En funció del tipus de fita, de les característiques del terreny o de l'element al que vagi fixat, el sistema

Un cop clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar.

d'ancoratge utilitzat serà:
-

Encastament en terreny tou

SUPORTS FORMIGONATS:

-

Fixació al terreny amb base prefabricada

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

-

Ancoratge a formigó o roca, sense base prefabricada

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.

-

Ancoratge a barrera de seguretat o parament

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitats realment col·locades a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

-

Torba rossa

-

Sorra

-

Grava de pedrera

-

Grava de riu

-

Grava volcànica

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

Aportació del material corrector

-

Incorporació al terreny del material corrector

* 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)

CONDICIONS GENERALS:

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

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent,

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,

si és el cas.

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

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

PANELLS DIRECCIONALS, FITES QUILOMÈTRIQUES, HECTOMÈTRIQUES I MIRIAMÈTRIQUES:

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la

superficial.

Instrucción de Carreteras.

Toleràncies d'execució:
-

Anivellament: ± 3 cm

FITA D'ARESTA:
Orden Circular 309/1990 CyE, sobre hitos de arista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les
GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA

plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.

GR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a
l'evacuació de l'aigua superficial.

GR3P -

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

GR3P2111.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.

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

S'han considerat els materials següents:
-

Terra vegetal

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:

-

Escorça de pi

-
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-

Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

-

Protecció de la superfície sembrada

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:

CONDICIONS GENERALS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima
regularitat i uniformitat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:

La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.

SEMBRA DIRECTA:
GR7 - SEMBRES

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot

GR7212G0,GR71370G.

incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de

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

2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats.

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
-

Sembra directa

-

Hidrosembra

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

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

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions

Sembra directa:

meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb

-

Comprovació i preparació de la superfície a sembrar

temperatures elevades.

-

Sembra de les llavors

Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de

-

Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas

males herbes.

-

Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas

S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.

-

Primera sega, en el seu cas

Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil

-

Protecció de la superfície sembrada

descomposició de diàmetre superior a 2 cm.

Hidrosembra:

En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries

-

Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar

de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els

-

Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la

riscs.

hidrosembradora
-

Projecció de la barreja al terreny

SEMBRA DIRECTA:

-

Protecció de la superfície sembrada

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui

Hidrocobertura:

superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.

-

Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora

Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.

-

Projecció de la barreja al terreny
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En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les

-

Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.

voreres.

-

Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es

Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades

determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el

el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.

pes de la matèria seca (a 105º C).

Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-primavera i a

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER

les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.

HIDROSEMBRES:

Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia
de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de
fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Rubí, abril de 2016

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:

L’autor del projecte,

* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembra i implantació de gespes i prats.

HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Hidrosembres.

Joan Macarro Ortega
Enginyer de camins, canals i ports

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

Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d’enginyeria i consulting, SLU

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
-

Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapítol

1

01
01
01

G21B3002
Num.
1
2

Pàg.:

u

Num.
1
2

Tipus

Amidaments s/ plànol
Retirada de senyal vertical de codi

T

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000

Tipus

[C]

3,000

Num.
1

m2

Text

3,000

[D]

1,500

[E]

[F]

Tipus

Num.

m

Text

Amidament s/ plànol
2 Barana

[C]

[D]

[E]

[F]

G22D3011
Num.
1

m2

T

Tipus

Amidament s/ plànol

T

Num.
1
2

5

[C]

[D]

[E]

[F]

2

TOTAL Fórmula

Tipus

Amidament s/ plànol
Reubicació d'extrem

T

m3

Volum (m3)
42,650

Tipus

Amidament s/ plànol
Guals

T
T

en previsió

m

Text

42,650 C#*D#*E#*F#
42,650

[C]

[D]

Gual (m2)
2,800
Superfície (m2
10,000

Unitats
10,000

[E]

[F]

[D]

Longitud (m)
385,000

Amplada
3,000

[E]

28,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
38,000

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud (m)
55,000
10,000

[D]

55,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

3

G219Z200
Num.

m2

Text

Tipus

Amidament s/ plànols
Preparació slurry
4 En previsió
1

T

2

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

Unitat
2,000

[F]

G219U100
Num.
1
2

TOTAL Fórmula

m

Tipus

Amidament s/ plànols
Tall de guals

T

100,500 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#
125,500

[C]

[D]

Unitat
10,000

Longitud
5,000

[E]

[F]

m3

Num.
1

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G2R54239

TOTAL Fórmula

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Text

2,000

EUR

[F]

Superfície (m2
100,500
25,000

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

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

1.155,000

65,000

Microfresat de la superfície, per obertura de poros i neteja profunda de la base existent, inclòs aspirat, càrrega
sobre camió i transport a l'abocador.

1.155,000 C#*D#*E#*F#

[E]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

7,000

[F]

TOTAL Fórmula

Demolició de vorada amb rigola o sense, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

Amidament s/ plànols
Vorades
4 En previsió

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó o paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2

5

G221U112

m2

1

7,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[C]

[F]

2

PRESSUPOST PI11
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
ENDERROCS

Text

G2191305
Num.

Col·locació d'extrem de barana metàl·lica existent de qualsevol tipus, aprofitada de la pròpia obra, inclosa part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat.

Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Longitud (m)
7,000

TOTAL AMIDAMENT
7

[D]

TOTAL AMIDAMENT

150,000

TOTAL AMIDAMENT
u

01
01
02

4

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Text

GB1AZ105

1
2

Desmuntatge de barana metàl·lica de seguretat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2

6

T

G219Z020
Num.

TOTAL Fórmula

150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

1

9,000

150,000

Tipus

1

Amidament s/ plànol
Carrer Marconi

[C]

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components mitjançant granellat

Marques a esborrar

G21BZ001

Tipus

Obra
Capítol
Subcapítol

9,000 C#*D#*E#*F#

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

Text

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge i recol·locació a la nova ubicació de cartell o panell de senyalització, inclòs part proporcional de
suports i fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

En previsió

M21BU050

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Pàg.:

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Text

G21BZ100

AMIDAMENTS

PRESSUPOST PI11
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
TREBALLS PREVIS

TOTAL AMIDAMENT
2

1

50,000

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

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Vorades

38,000

0,400

3

AMIDAMENTS

Pàg.:

7,600 C#*D#*E#*F#

0,500

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT
G2RA61H0
Num.

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

F9365H11
Num.

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Text

Tipus

Amidaments s/ plànols
2 Vorada

Amidaments s/ plànols
Vorera c/ Marconi
3 Adaptació passos vianants existents
4 En previsió

T

2

T
38,000

0,400

7,600 C#*D#*E#*F#

0,500
TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície (m2
13,000
48,000
25,000

Gruix (m)
0,200
0,200
0,200

2,600 C#*D#*E#*F#
9,600 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

7,600
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

1

01
02
01

G222Z102

Num.

PRESSUPOST PI11
FERMS I PAVIMENTS
SUBBASE

m3

Text

Obra
Capítol
Subcapítol

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
385,000

Amplada (m)
3,000

Gruix (m)
0,300

[F]

1

Amidament s/ plànols
2 Carrer Marconi

T

01
02
02

G9K4VA25

m2

346,500 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST PI11
FERMS I PAVIMENTS
FERMS I PAVIMENTS

Text

Tipus

1

Amidament s/ plànols
Preparació slurry
4 En previsió

T

2

TOTAL AMIDAMENT
2

G935U012

Num.

m3

Text

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

Amidament s/ plànol
2 Carrer Marconi
1

346,500

T

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
385,000

Amplada (m)
2,500

Gruix (m)
0,100

[F]

3

G22B1101
Num.

m2

Text

Amidaments s/ plànols
2 Condicionament camí dels Alous

G921R02J
Num.
1
2
3
4
5
6
7

m3

2

TOTAL Fórmula

G9J1ZE60
Num.

m2

T

[C]

[D]

Longitud (m)
450,000

Amplada (m)
4,000

[E]

Text

Tipus

Amidaments s/ plànols
Carrer Marconi
Condicionament camí dels Alous
Amidaments s/ plànols
Vorera c/ Marconi
Adaptació passos vianants existents
En previsió

T

T

[D]

[E]

Longitud (m)
385,000
450,000
Superfície (m2
13,000
48,000
25,000

Amplada (m)
2,500
4,000

Gruix (m)
0,200
0,150
Gruix (m)
0,200
0,200
0,200

125,500

Amidament s/ plànols
Preparació slurry
4 En previsió

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície (m2
100,500
25,000

TOTAL Fórmula

100,500 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#
125,500

TOTAL Fórmula

1.800,000 C#*D#*E#*F#

[C]

TOTAL Fórmula

100,500 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

01
03
01

PRESSUPOST PI11
URBANITZACIÓ
VORADES

1.800,000

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

Text

[F]

Superfície (m2
100,500
25,000

Tipus

2

96,250

[F]

[E]

Reg d'imprimació acrílica en base de látex incolor, per a unió entre paviments, amb dotació 1,2 kg/m2

1

TOTAL AMIDAMENT
4

[D]

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

1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

96,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,200

Tractament superficial amb morter sintètic via aigua en base de resines acríliques i àrids silicis antilliscants, amb
granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una
dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa

TOTAL Fórmula
Num.

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

1

479,700

7,600
5

6

4

[F]

1

G96511C9

m

TOTAL Fórmula
Num.

192,500 C#*D#*E#*F#
270,000 C#*D#*E#*F#
2,600 C#*D#*E#*F#
9,600 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
EUR

1

Text

Amidament s/ plànols
Carrer Marconi
3 Jardinera Carrer Marconi
2

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, 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 no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

T

[C]

[D]

Longitud (m)
385,000
5,000

Unitats
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

770,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

775,000
EUR

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

AMIDAMENTS
2

G96517D9

Num.
1

Pàg.:

m

Text

Tipus

[C]

Encintat calçada

G965AAE9

AMIDAMENTS

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter
[D]

[E]

[F]

100,000

m

Num.

Pàg.:

Text

Tipus

Amidament s/ plànols
Gual de formigó
4 En previsió

T

1

2

TOTAL Fórmula

100,000

5

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

1

Text

Tipus

[C]

Reposició vorada remuntable

[D]

[E]

[F]

G981U006

Num.

m

Text

Tipus

T

2

PRESSUPOST PI11
URBANITZACIÓ
VORERES

G981U026

Num.

u

Num.
1
2

m3

Text

Tipus

Amidament s/ plànol
Guals
4 En previsió

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Text

Tipus

Amidament s/ plànols
En previsió reparació

T

[C]

[D]

Superfície (m2
225,000

Gruix (m)
0,200

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

G9E1320N
Num.

m2

Text

1

Paviment de panot
Reparació vorera existent
3 Adaptació guals existents (paviment
ratllat + tacs)
5 En previsió

T

2

[C]

[D]

[E]

45,000

[F]

superfície
20,000
48,000

T

F9F5B109
Num.

m2

Text

Amidament s/ plànols
2 Carrer Marconi

T

[C]

[D]

[E]

F9850210

m

m2

28,800

[D]

Longitud (m)
3,600
3,600

Unitat
4,000
1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14,400 C#*D#*E#*F#
3,600 C#*D#*E#*F#
18,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitat
4,000
1,000

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
5,000

PRESSUPOST PI11
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEMAFORITZACIÓ
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Text

Tipus

Amidament s/ plànol
Passos de vianants i zebrats

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície (m2
47,600

TOTAL Fórmula

47,600 C#*D#*E#*F#

T

4
5

Símbols C.bici+fletxa
Punts D20cm
9 En previsió

34,000
1.261,000
15,000

7

11,900 C#*D#*E#*F#
44,135 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

0,350
0,035

TOTAL AMIDAMENT

118,635

TOTAL Fórmula

2

Superfície (m2
13,000

GBA1E511

m

13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

1
2

93,000

[F]

GBA33001

Num.

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats
amb morter mixt 1:0,5:4
Tipus

1

1

01
04
01

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Obra
Capítol
Subcapítol

20,000 C#*D#*E#*F#
48,000 C#*D#*E#*F#

25,000

21,600 C#*D#*E#*F#
7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

1

G9GA0004

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2

1

Unitat
6,000
2,000

50,000
6

01
03
02

Longitud (m)
3,600
3,600

[E]

6

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Amidament s/ plànol
Guals pedra granítica
4 En previsió

TOTAL Fórmula

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

50,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

Num.

[C]

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

5

Num.

13,000

Gual de vianants de 120cm d'amplada, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades,
peces de remat, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
EUR

Text

Amidament s/ plànol
Línia blanca discontínua 1/2
4 En previsió per vorera estació
1

2

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització
Tipus

T

[C]

[D]

Longitud (m)
50,000
1.245,000

Factor
0,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
1.245,000 C#*D#*E#*F#
EUR

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

7

AMIDAMENTS

01
04
02

PRESSUPOST PI11
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEMAFORITZACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL

GBC1Z001

Num.

u

Subministrament i col·locació de separador de carril bici, tipus Zebra de la casa Zicla o equivalent, de plàstic
100% reciclat, de 830 mm de longitud, i 130 mm d'alçada, col·locat sobre paviment existent, anclat mitjançant
anclatge químic de resina i varilles de 12 mm de diámetre mínim, amb bandes reflectants. Totalment acabat.

Text

Tipus

1

Amidament s/ plànol
Separador carril tipus zebra de Zicla
4 En previsió

T

2

1

GBB23501

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitat
0,000
20,000

GBB23201

u

GBB23401

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

u

6,000

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE

4

GBB13251

u

GBB13351

GBB13121

2,000

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE

7

GBBZ1220
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
10

m

2

Tipus

Amidament s/ plànol
P-22
R-407
SC-308
S-33
S-17
S-13
R-309
En previsió

T

[C]

[D]

Unitat
6,000
4,000
7,000
12,000
5,000
6,000
2,000
5,000

Longitud
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600

[E]

1

[F]

01
04
03

4,000

Modificació de programació del regulador

01
05
01

G222Z102

Num.
1

TOTAL Fórmula

m3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,000

PRESSUPOST PI11
DRENATGE
ACTUACIÓ 1. DRENATGE 1

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

2

[C]

[D]

Secció (m2)
0,672

Longitud (m)
5,000

[E]

[F]

2

F9365H11
Num.
1

m3

3,360

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

2

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
5,000

Amplada (m)
2,000

Gruix (m)
0,250

[F]

PRESSUPOST PI11
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEMAFORITZACIÓ
ABALISAMENT

Num.
1

EUR

m2

TOTAL Fórmula

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

169,200
F9B2UA40

TOTAL Fórmula

3,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3
Obra
Capítol
Subcapítol

Desmuntatge d'òptiques de vianants vermell i verd i subministrament i instal·lació d'òptiques de LED
vianant/bici, vermell i verd en semàfor existent

U

6,000

21,600
14,400
25,200
43,200
18,000
21,600
7,200
18,000
TOTAL AMIDAMENT

FBS1Z005

Obra
Capítol
Subcapítol

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Text

U

AMIDAMENT DIRECTE

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

u

FBS1Z010

PRESSUPOST PI11
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEMAFORITZACIÓ
SEMAFORITZACIÓ

6,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

1

01
04
04

AMIDAMENT DIRECTE

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

u

Obra
Capítol
Subcapítol

5,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

20,000

19,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

TOTAL Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

8

1.270,000
1

Obra
Capítol
Subcapítol

Pàg.:

2,500

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

[C]

[D]

Longitud (m)

Amplada (m)

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

5,000

9

AMIDAMENTS
1

10,000 C#*D#*E#*F#

2,000

Pàg.:

Amidaments s/ plànols

T

2

TOTAL AMIDAMENT

Volum (m3)
2,575

2,575 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

01
05
02

3

PRESSUPOST PI11
DRENATGE
ACTUACIÓ 2. DRENATGE 2

F9365H11
Num.
1

1

G222Z102

Num.
1

m3

Tipus

Amidament s/ plànol

T

2

[C]

[D]

Longitud (m)
5,000

Secció (m2)
0,672

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

4

F9B2UA40
Num.
1

3,360

m2

F9365H11
Num.

m3

Text

Tipus

T

2

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
5,000

Amplada (m)
2,000

Gruix (m)
0,250

[F]

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

5

G2R542AA
Num.
1

2,500

m3

m2

Tipus

T

1
2

[C]

[D]

Longitud (m)
5,000

Amplada (m)
2,000

[E]

[F]

Text

Tipus

Amidament s/ plànol

T

Obra
Capítol
Subcapítol

01
05
04

1

PRESSUPOST PI11
DRENATGE
ACTUACIÓ 3. DRENATGE 3

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

G2141301
Num.

[C]

[D]

Secció (m2)
0,515

Longitud (m)
5,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

m3

Num.

Text

Amplada (m)
2,000

Tipus

Amidament s/ plànols

T

2

G2R542AA
Num.
1

2,575

m3

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Volum (m3)
2,575

TOTAL Fórmula

2,575 C#*D#*E#*F#
2,575

[C]

[D]

Secció (m2)
0,515

Longitud (m)
5,000

[F]

TOTAL Fórmula

[F]

Tipus

Amidament s/ plànols

T

G2RA62F0

m3

TOTAL Fórmula

2,575 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

Volum (m3)
2,575

2,575

[F]

TOTAL Fórmula

2,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EUR

[E]

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Text

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[F]

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Text

2

m3

Longitud (m)
5,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G2RA62F0

[D]

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2

2

[C]

10,000

1

Num.

2,500

PRESSUPOST PI11
DRENATGE
ACTUACIÓ 4. DRENATGE 4

2

m3

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1
01
05
03

G2141301

Gruix (m)
0,250

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Amplada (m)
2,000

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Text

Obra
Capítol
Subcapítol

Longitud (m)
5,000

[F]

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2

Num.

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F9B2UA40

[D]

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1

3

[C]

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

2

2

2,575

TOTAL AMIDAMENT

3,360 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m3

2

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Text

10

2,575

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
EUR

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Amisaments s/ plànols

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Volum (m3)
2,575

11

AMIDAMENTS
4

TOTAL Fórmula

G2RA62F0
Num.

Pàg.:

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
F9365H11
Num.
1

m3

Text

Tipus

Amidament s/ plànols

T

T

2

2,575

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)
5,000

Amplada (m)
2,000

Gruix (m)
0,250

[F]

1

m2

5

TOTAL Fórmula

M9S1U010
Num.

M2

Tipus

Amidament s/ plànols

T

2

Text

Tipus

T

2

2,500

[C]

[D]

Longitud (m)
5,000

Amplada (m)
2,000

[E]

[F]

Obra
Capítol
Subcapítol

01
06
01

Num.

m

Text

T

GR710001
Num.

m2

Text

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

LONG (m)
2,250

5,000

2,000

T

2

[C]

[F]

T

TOTAL Fórmula

2

GR720001

G2R542AA
Num.
1
2

Text

m3

m2

5,000

[C]

[D]

22,500

[D]

[E]

[F]

LONG (m) SUPERF (M2)
2,250
0,100

5,000

2,000

[E]

[F]

Superfície (m2
20,000
200,000

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
200,000 C#*D#*E#*F#
220,000

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Text

Tipus

1

Amidament s/ plànols
Desmunt carrer Marconi
3 Marges parc

T

2

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
Tipus

1

5,000

Tipus

Amidament s/ plànols
Desmunt carrer Marconi
3 Marges parc

Num.

m3

LONG (M) AMPLADA (M)
2,500
0,400

[F]

Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

1

TOTAL AMIDAMENT
E2135343

[E]

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

2

2

[D]

10,000

PRESSUPOST PI11
DRENATGE
ACTUACIÓ 5. MILLLORA DEL GUAL

Tipus

1

[C]

PRESSUPOST PI11
JARDINERIA I MOBILIARI
PLANTACIONS

2

F219FFA0

3,038

TOTAL AMIDAMENT

1

1

3,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
05
05

TOTAL Fórmula

Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò
entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Text

Obra
Capítol
Subcapítol

1,350

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

Num.

VOL (M3)
2,250

[E]

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F9B2UA40

[D]

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

2

5

[C]

2,575 C#*D#*E#*F#
1

4

12

[C]

[D]

[E]

[F]

Superfície (m2
20,000
200,000

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

220,000

2,250 C#*D#*E#*F#
Obra
Capítol
Subcapítol

2,250

01
06
02

PRESSUPOST PI11
JARDINERIA I MOBILIARI
TERRA VEGETAL

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Tipus

T

[C]

[D]

VOL (M3)
2,250

1,350

[E]

[F]

1

TOTAL Fórmula

3,038 C#*D#*E#*F#

GR3P2311
Num.
1

TOTAL AMIDAMENT

3,038

2

EUR

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Text

Tipus

Amidament s/ plànols
Desmunt carrer Marconi

T

[C]

[D]

Superfície (m2 Profunditat (m)
20,000
0,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
3

Pàg.:

Marges carril bici pista

200,000

13

60,000 C#*D#*E#*F#

0,300
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS
Capítol
Subcapítol

1

01
06
03

FQPB0100

Num.

u

Tipus

Aparcaments

[C]

[D]

6,000

5,000

[E]

[F]

1

01
07
01

G9WZP005

u

Obra
Capítol
Subcapítol

G219Z010

Num.
1
2

u

Num.
1
2

Partida alçada a justificar per la gestió de residus de la construcció i demolició

1

PPA0U001

01
10
01

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

XPA1ZIMP

pa

1,000

PRESSUPOST PI11
ALTRES PARTIDES ALÇADES
ALTRES PARTIDES ALÇADES

1,000

Partida alçada a justificar per a imprevistos sorgits durant l'execució de les obres
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Connexió de nou punt d'enllumenat des de l'arqueta existent, inclou la demolició de paviment de panots o
formigó, excavació de la rasa, col·locació de tub de PVC DN63mm, rebliment amb sorra, reposició del paviment,
nova arqueta de connexió de 40x40cm amb marc i tapa, cable 2x2,5mm2, cable de terra i piqueta, amb totes les
feines auxiliars necessàries, totalment acabat i provat.
Tipus

Amidaments s/ plànols
Bàculs enllumenat

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

u

TOTAL Fórmula

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

Desmuntatge de llumenera existent i col·locació en nou bàcul.

Text

Tipus

Amidaments s/ plànols
Bàculs enllumenat

T

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

01

[F]

TOTAL Fórmula

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

Obra

pa

10,000

PRESSUPOST PI11
SERVEIS AFECTATS
ENLLUMENAT

Text

GHN3Z010

XPA100GR

Obra
Capítol
Subcapítol

PRESSUPOST PI11
SERVEIS AFECTATS
SERVEIS AFECTATS

TOTAL AMIDAMENT
2

PRESSUPOST PI11
GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENT DIRECTE

2

1

01
09
01

1,000

TOTAL Fórmula

Col·locació a nivell de marc i tapa de registre, amb compressor, formigonat de l'anell perimetral, amb totes les
feines incloses, completament acabat

01
07
02

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut

30,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Subcapítol

pa

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol

XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE

1
1

SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST PI11
JARDINERIA I MOBILIARI
MOBILIARI URBÀ

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre exterior 40
mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i rebliment amb morter
sense retracció. Tot inclòs i completament acabat.

Text

08
01

14

66,000
1

Obra
Capítol
Subcapítol

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST PI11
EUR

EUR

QUADRE DE PREUS NÚM. 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

E2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

166,14

€

P-2

F219FFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

5,81

€

P-3

F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

75,42

€

P-4

F9850210

m

Gual de vianants de 120cm d'amplada, inclou subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, peces de remat, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

129,33

€

P-5

F9B2UA40

m2

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

69,74

€

P-6

F9F5B109

m2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

47,51

€

P-7

FBS1Z005

U

Modificació de programació del regulador
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

275,00

€

P-8

FBS1Z010

U

Desmuntatge d'òptiques de vianants vermell i verd i subministrament i instal·lació d'òptiques
de LED vianant/bici, vermell i verd en semàfor existent
(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

376,96

€

P-9

FQPB0100

u

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el
paviment amb broca i rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament
acabat.
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

79,48

€

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

22,16

Demolició de vorada amb rigola o sense, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

4,04

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

5,49

Connexió de nou punt d'enllumenat des de l'arqueta existent, inclou la demolició de paviment
de panots o formigó, excavació de la rasa, col·locació de tub de PVC DN63mm, rebliment
amb sorra, reposició del paviment, nova arqueta de connexió de 40x40cm amb marc i tapa,
cable 2x2,5mm2, cable de terra i piqueta, amb totes les feines auxiliars necessàries,
totalment acabat i provat.
(TRES-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

309,55

P-10

P-11

P-12

P-13

G2141301

G2191305

G219U100

G219Z010

m3

m

m

u

Pàg.:

2

P-14

G219Z020

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó o paviment de formigó, de fins a
20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

5,16

€

P-15

G219Z200

m2

Microfresat de la superfície, per obertura de poros i neteja profunda de la base existent,
inclòs aspirat, càrrega sobre camió i transport a l'abocador.
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1,85

€

P-16

G21B3002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
(TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

35,09

€

P-17

G21BZ001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica de seguretat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

21,71

€

P-18

G21BZ100

m2

Desmuntatge i recol·locació a la nova ubicació de cartell o panell de senyalització, inclòs part
proporcional de suports i fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

53,58

€

P-19

G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,78

€

P-20

G222Z102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

9,09

€

P-21

G22B1101

m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

2,24

€

P-22

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

0,57

€

P-23

G2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

7,42

€

P-24

G2R542AA

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

7,24

€

P-25

G2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

12,71

€

P-26

G2RA62F0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

8,08

€

€

€

€

€
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Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

Pàg.:

4

P-27

G921R02J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
(CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

14,09

€

P-38

G9WZP005

u

Col·locació a nivell de marc i tapa de registre, amb compressor, formigonat de l'anell
perimetral, amb totes les feines incloses, completament acabat
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

184,21

€

P-28

G935U012

m3

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

37,73

€

P-39

GB1AZ105

u

Col·locació d'extrem de barana metàl·lica existent de qualsevol tipus, aprofitada de la pròpia
obra, inclosa part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat.
(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

97,92

€

P-29

G96511C9

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, 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 no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

23,73

€

P-40

GBA1E511

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

0,57

€

P-30

G96517D9

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

21,61

€

P-41

GBA33001

m2

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,44

€

P-42

GBB13121

u

€

G965AAE9

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

29,24

€

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

77,22

P-31

P-43

GBB13251

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

67,12

€

P-44

GBB13351

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

81,22

€

P-45

GBB23201

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

79,22

€

P-46

GBB23401

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

75,87

€

P-47

GBB23501

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

128,13

€

P-48

GBBZ1220

m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

23,42

€

P-49

GBC1Z001

u

Subministrament i col·locació de separador de carril bici, tipus Zebra de la casa Zicla o
equivalent, de plàstic 100% reciclat, de 830 mm de longitud, i 130 mm d'alçada, col·locat
sobre paviment existent, anclat mitjançant anclatge químic de resina i varilles de 12 mm de
diámetre mínim, amb bandes reflectants. Totalment acabat.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

45,49

€

P-50

GHN3Z010

u

Desmuntatge de llumenera existent i col·locació en nou bàcul.
(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

119,37

€

P-32

G981U006

m

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

146,62

€

P-33

G981U026

u

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

294,78

€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

29,47

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

85,22

P-34

P-35

G9E1320N

G9GA0004

m2

m3

€

€

P-36

G9J1ZE60

m2

Reg d'imprimació acrílica en base de látex incolor, per a unió entre paviments, amb dotació
1,2 kg/m2
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

0,72

€

P-37

G9K4VA25

m2

Tractament superficial amb morter sintètic via aigua en base de resines acríliques i àrids
silicis antilliscants, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic)
col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa
(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

7,65

€
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Pàg.:

5

P-51

GR3P2311

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

30,53

€

P-52

GR710001

m2

Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

0,86

€

P-53

GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

1,17

€

P-54

M21BU050

m2

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

8,96

€

P-55

M9S1U010

M2

Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants
de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre estructura
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

41,28

€

P-56

PPA0U001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.550,00

€

Rubí, abril de 2017
L´enginyer autor del projecte,

Joan Macarro i Ortega
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´enginyeria i consulting, SL
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Pàg.:

1

P-1

166,14

€

166,14000

€

5,81

€

5,81000

€

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,42

€

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

62,52750

P-2

P-3

E2135343

F219FFA0

F9365H11

m3

m

P-4

F9850210

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes

m3

B064300B

m3

m

B9850210

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes

m

P-11

P-12

P-13

12,89250

€

Gual de vianants de 120cm d'amplada, inclou subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, peces de remat, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

129,33

€

Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres,
amb peces prefabricades, segons plànols de detall

58,11000

P-14

m3

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

14,34500

€

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
Altres conceptes

0,42672

€

m2

B0G1UA01

P-6

F9F5B109

m2

m2

B9F1P100

P-7

FBS1Z005

m2

U

56,44828

€

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

69,74

€

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 40 mm de gruix
Altres conceptes

45,69600
24,04400

€
€

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4

47,51

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior
Altres conceptes

12,09720
35,41280

€
€

275,00
275,00000

€
€

376,96

€

376,96000

€

79,48

€

Modificació de programació del regulador
Sense descomposició

P-8

P-9

FBS1Z010

FQPB0100

U

Desmuntatge d'òptiques de vianants vermell i verd i subministrament i instal·lació d'òptiques
de LED vianant/bici, vermell i verd en semàfor existent
Sense descomposició

u

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el
paviment amb broca i rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament
acabat.

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

B071U102

dm3

Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges

10,38000

€

BQPB0100

u

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària
Altres conceptes

43,22000

€

25,88000

€

22,16

€

P-22

P-23
P-10

G2141301

m3

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

G219Z010

m

u

G219Z020

m2

€

B064300C

F9B2UA40

G219U100

m

€

P-15

P-5

G2191305

G219Z200

G21B3002

G21BZ001

G21BZ100

G221U112

G222Z102

G22B1101

G22D3011

G2R54239

m2

u

m

m2

m3

m3

m2

m2

m3

Pàg.:

2

Altres conceptes

22,16000

€

Demolició de vorada amb rigola o sense, col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

4,04

€

4,04000

€

5,49

€

5,49000

€

309,55

€

309,55000

€

5,16

€

5,16000

€

1,85

€

1,85000

€

35,09

€

35,09000

€

21,71

€

21,71000

€

53,58

€

53,58000

€

2,78

€

2,78000

€

9,09

€

9,09000

€

2,24

€

2,24000

€

0,57

€

0,57000

€

7,42

€

7,42000

€

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
Altres conceptes
Connexió de nou punt d'enllumenat des de l'arqueta existent, inclou la demolició de paviment
de panots o formigó, excavació de la rasa, col·locació de tub de PVC DN63mm, rebliment
amb sorra, reposició del paviment, nova arqueta de connexió de 40x40cm amb marc i tapa,
cable 2x2,5mm2, cable de terra i piqueta, amb totes les feines auxiliars necessàries,
totalment acabat i provat.
Sense descomposició
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó o paviment de formigó, de fins a
20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Microfresat de la superfície, per obertura de poros i neteja profunda de la base existent,
inclòs aspirat, càrrega sobre camió i transport a l'abocador.
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Altres conceptes
Desmuntatge de barana metàl·lica de seguretat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes
Desmuntatge i recol·locació a la nova ubicació de cartell o panell de senyalització, inclòs part
proporcional de suports i fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
Altres conceptes
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics
Altres conceptes
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes
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P-24

P-25

G2R542AA

G2RA61H0

m3

m3

B2RA61H0

P-26

G2RA62F0

t

m3

B2RA62F0

P-27

G921R02J

t

m3

Pàg.:

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes

7,24

€

7,24000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,71

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

12,58600

0,12400

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,08

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

8,00000

0,08000

€

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

14,09

€

B0111000

m3

Aigua

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
Altres conceptes

P-28

G935U012

m3

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

B051U024

t

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel

B039U010

m3

B0111000

m3

P-30

G96511C9

m

€

0,05950

€

10,06250
3,96800

€
€

37,73

€

€

Barreja de granulat per a sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, mesurat després de la
compactació

16,88000

€

Aigua

0,17850
12,70638

€
€

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, 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 no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

23,73

€

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,99663

€

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

0,06401

€

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340
Altres conceptes

6,06900

€

B06NN14C
B0710250

m3
t

G965AAE9

m

m

P-32

Pàg.:

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340
Altres conceptes

P-33

P-34

€

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

21,61

€

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,99663

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

0,06401

€
€

P-35

€

€

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

29,24

€

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,26829

€

B965AAE0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

9,66000

€

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
Altres conceptes

0,09754

€

G981U006

m

14,21417

€

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

146,62

€

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

13,09651

€

B981U006

m

Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades

79,64000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

2,95092
50,93257

€
€

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

294,78

€

16,24196

€

2,45910

€

G981U026

u

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

B981U026

u

Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades
Altres conceptes

210,24000
65,83894

€
€

G9E1320N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

29,47

€

B0111000

m3

Aigua

0,00119

€

B0512401

t

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

0,32023

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,42600
22,72258

€
€

85,22

€

Altres conceptes
13,60036

3,96900

4

13,58036

Altres conceptes

m3

m

B96517D0

€

B06NN14C

G96517D9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-31

7,96512

Altres conceptes
P-29

3

G9GA0004

m3

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,10000

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,32000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,24000

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

65,00550

€
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P-36

G9J1ZE60

m2

B0552460

P-37

G9K4VA25

kg

m2

B055VA03

kg

Pàg.:

5

Altres conceptes

16,55450

€

Reg d'imprimació acrílica en base de látex incolor, per a unió entre paviments, amb dotació
1,2 kg/m2

0,72

€

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

0,51600
0,20400

€

Tractament superficial amb morter sintètic via aigua en base de resines acríliques i àrids
silicis antilliscants, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic)
col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa

7,65

€

1,52000
6,13000

€
€

184,21

€

Slurry asfàltic (en bidons)
Altres conceptes

P-38

P-39

G9WZP005

u

Col·locació a nivell de marc i tapa de registre, amb compressor, formigonat de l'anell
perimetral, amb totes les feines incloses, completament acabat
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

9,28650

€

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

5,60000

€

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
Altres conceptes

1,52400

€

B071U007

Col·locació d'extrem de barana metàl·lica existent de qualsevol tipus, aprofitada de la pròpia
obra, inclosa part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat.
m3

Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Altres conceptes

P-40

GBA1E511

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

P-41

97,92

€

0,84220
97,07780

€
€

0,57

€

0,06222

€

BBA11100

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

0,14525
0,36253

€
€

21,44

€

GBA33001

m2

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

B8ZBU300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

GBB13121

u

GBB13251
BBM12603

u

u
u

u

BBM13603

P-45

P-46

GBB23201

u

u

GBB23401

u

u

BBM1ADA3

P-47

GBB23501

u

u

BBM1AHD3

P-48

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBM11203

P-43

€

kg

GBBZ1220

u

m

BBMZ1C20

Pàg.:

6

Altres conceptes

12,05000

€

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

81,22

€

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

69,03000
12,19000

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

79,22

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

72,74000
6,48000

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

75,87

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

69,65000
6,22000

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

128,13

€

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

120,03000

GBC1Z001

u

BBC2Z001

P-50

GHN3Z010

u

u

€

0,42240
11,17760

€
€

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

77,22

€

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes

70,76000
6,46000

€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

67,12

€

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2

55,07000

P-51

GR3P2311
BR3P2310

P-52

GR710001

m3

m2

€

18,00000
5,42000

€
€

Subministrament i col·locació de separador de carril bici, tipus Zebra de la casa Zicla o
equivalent, de plàstic 100% reciclat, de 830 mm de longitud, i 130 mm d'alçada, col·locat
sobre paviment existent, anclat mitjançant anclatge químic de resina i varilles de 12 mm de
diámetre mínim, amb bandes reflectants. Totalment acabat.

45,49

€

Element separador de carril bici, tipus Zebra, de 130 mm d'alçada i 830 mm de longitud, amb
bandes reflectants, inclosos elements de fixació
Altres conceptes

37,00000

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical

€

8,49000

€

119,37
119,37000

€
€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

30,53

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

24,16260
6,36740

€

Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

0,86

€

€

B0111000

m3

Aigua

0,02142

€

BR4UJJ01

kg

Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
Altres conceptes

0,15630

€

0,68228

€

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

1,17

€

€
P-53

€

€

Desmuntatge de llumenera existent i col·locació en nou bàcul.

m3

€

23,42

Altres conceptes
P-49

€

€

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
m

€

8,10000

Altres conceptes
9,84000

Altres conceptes
P-42

167,79950

BBA1M200

Altres conceptes

GBB13351

BBM1AHA3

m3

u

P-44

€

B060U310

GB1AZ105

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

GR720001

m2
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Pàg.:

7

a la recepció de l'obra

P-54

P-55

P-56

B0111000

m3

Aigua

0,02142

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,13220

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,26240

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,01640

€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,14720

€

BR4UJJ00

kg

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
Altres conceptes

0,10980
0,48058

€
€

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat
Altres conceptes

8,96

€

8,96000

€

41,28

€

41,28000

€

1.550,00

€

1.550,00000

€

M21BU050

M9S1U010

PPA0U001

m2

M2

pa

Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants
de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre estructura
Sense descomposició
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
Sense descomposició

Rubí, abril de 2017
L´enginyer autor del projecte,

Joan Macarro i Ortega
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´enginyeria i consulting, SL

PRESSUPOST

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

PRESSUPOST

Pàg.:

1

PRESSUPOST
Subcapítol

Obra

01
01

Treballs previs i enderrocs

Subcapítol

01

Treballs previs

1 G21B3002

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 16)

35,09

3,000

105,27

2 G21BZ100

m2

Desmuntatge i recol·locació a la nova ubicació de cartell o panell de
senyalització, inclòs part proporcional de suports i fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 18)

53,58

9,000

482,22

3 M21BU050

m2

Eliminació de marques vials de pintura acrilica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 54)

8,96

150,000

1.344,00

4 G21BZ001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica de seguretat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

21,71

7,000

151,97

5 G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

0,57

1.155,000

658,35

6 GB1AZ105

u

Col·locació d'extrem de barana metàl·lica existent de qualsevol tipus,
aprofitada de la pròpia obra, inclosa part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat. (P - 39)

97,92

2,000

195,84

7 G221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 19)

2,78

42,650

118,57

Subcapítol

Obra

01.01.01
01

Pressupost PI11

01

Treballs previs i enderrocs

Subcapítol

02

Enderrocs

1 G219Z020

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó o paviment
de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 14)

5,16

38,000

196,08

2 G2191305

m

Demolició de vorada amb rigola o sense, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 11)

4,04

65,000

262,60

3 G219Z200

m2

Microfresat de la superfície, per obertura de poros i neteja profunda de
la base existent, inclòs aspirat, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador. (P - 15)

1,85

125,500

232,18

4 G219U100

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 12)

5,49

50,000

274,50

5 G2R54239

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

7,42

7,600

56,39

6 G2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

12,71

7,600

96,60

Subcapítol

Subbase

1 G222Z102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

9,09

346,500

3.149,69

2 G935U012

m3

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment
pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 28)

37,73

96,250

3.631,51

3 G22B1101

m2

Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 21)

2,24

1.800,000

4.032,00

4 G921R02J

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM (P - 27)

14,09

479,700

6.758,97

5 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)

75,42

17,200

1.297,22

TOTAL

Subcapítol

01.02.01

18.869,39

Obra

01

Capítol

02

Pressupost PI11
Ferms i paviments

Subcapítol

02

Ferms i paviments

3.056,22

Capítol

TOTAL

01

2

Pressupost PI11

Capítol

TOTAL

Pàg.:

01.01.02

1 G9K4VA25

m2

Tractament superficial amb morter sintètic via aigua en base de
resines acríliques i àrids silicis antilliscants, amb granulat de
granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a
l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm
inclosa (P - 37)

7,65

125,500

960,08

2 G9J1ZE60

m2

Reg d'imprimació acrílica en base de látex incolor, per a unió entre
paviments, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 36)

0,72

125,500

90,36

TOTAL

Subcapítol

01

Pressupost PI11

Capítol

02

Ferms i paviments

EUR

1.050,44

Obra

01

Pressupost PI11

Capítol

03

Urbanització

Subcapítol

01

Vorades

1 G96511C9

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, 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 no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 29)

23,73

775,000

18.390,75

2 G96517D9

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 30)

21,61

100,000

2.161,00

3 G965AAE9

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no

29,24

50,000

1.462,00

1.118,35

Obra

01.02.02

EUR

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

PRESSUPOST

Pàg.:

4

estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 31)
TOTAL

Subcapítol

01.03.01

22.013,75

Obra

01

Pressupost PI11

Capítol

03

Urbanització

Subcapítol

02

Voreres

1 GBB23501

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 47)

128,13

19,000

2.434,47

2 GBB23201

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 45)

79,22

6,000

475,32

3 GBB23401

u

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 46)

75,87

5,000

379,35

4 GBB13251

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 43)

67,12

6,000

402,72

1 G9GA0004

m3

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 35)

85,22

45,000

3.834,90

2 G9E1320N

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment pòrtland (P - 34)

29,47

93,000

2.740,71

5 GBB13351

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 44)

81,22

2,000

162,44

3 F9F5B109

m2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i
10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 6)

47,51

13,000

617,63

6 GBB13121

u

77,22

6,000

463,32

4 F9850210

m

Gual de vianants de 120cm d'amplada, inclou subministrament,
col·locació i peces especials prefabricades, peces de remat, base de
formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P 4)

129,33

28,800

3.724,70

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 42)

7 GBBZ1220

m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 48)

23,42

169,200

3.962,66

5 G981U006

m

Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 32)

146,62

18,000

2.639,16

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 33)

294,78

6 G981U026

u

5,000

TOTAL

Subcapítol

Subcapítol

01.03.02

01

Pressupost PI11

Capítol

04

Senyalització, abalisament i semaforització

Subcapítol

03

Abalisament

1.473,90

01

Pressupost PI11

Capítol

04

Senyalització, abalisament i semaforització

Subcapítol

01

Senyalització horitzontal

TOTAL

1 GBA33001

m2

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 41)

21,44

118,635

2.543,53

2 GBA1E511

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 40)

0,57

1.270,000

723,90

TOTAL

Subcapítol

u

15.031,00

Obra

01.04.01

8.280,28

Obra

1 GBC1Z001
TOTAL

01.04.02

3.267,43

Subcapítol

Subministrament i col·locació de separador de carril bici, tipus Zebra
de la casa Zicla o equivalent, de plàstic 100% reciclat, de 830 mm de
longitud, i 130 mm d'alçada, col·locat sobre paviment existent, anclat
mitjançant anclatge químic de resina i varilles de 12 mm de diámetre
mínim, amb bandes reflectants. Totalment acabat. (P - 49)

20,000

01.04.03

909,80

909,80

Obra

01

Pressupost PI11

Capítol

04

Senyalització, abalisament i semaforització

Subcapítol

04

Semaforització

1 FBS1Z010

U

Desmuntatge d'òptiques de vianants vermell i verd i subministrament i
instal·lació d'òptiques de LED vianant/bici, vermell i verd en semàfor
existent (P - 8)

376,96

4,000

1.507,84

2 FBS1Z005

U

Modificació de programació del regulador (P - 7)

275,00

2,000

550,00

TOTAL

Subcapítol

01.04.04

2.057,84

Obra

01

Pressupost PI11

Obra

01

Capítol

04

Senyalització, abalisament i semaforització

Capítol

05

Drenatge

Subcapítol

02

Senyalització vertical

Subcapítol

01

Actuació 1. Drenatge 1

EUR

45,49

Pressupost PI11

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

1 G222Z102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

9,09

3,360

30,54

2 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)

75,42

2,500

188,55

3 F9B2UA40

m2

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 5)

69,74

10,000

697,40

TOTAL

Subcapítol

Obra

01.05.01
01

Pressupost PI11

05

Drenatge

Subcapítol

02

Actuació 2. Drenatge 2

m3

Excavació de terreny no classificat en rases amb presència de serveis,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

9,09

3,360

30,54

2 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)

75,42

2,500

188,55

3 F9B2UA40

m2

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 5)

69,74

10,000

697,40

TOTAL

Subcapítol

01.05.02

916,49

Obra

01

Pressupost PI11

Capítol

05

Drenatge

Subcapítol

03

Actuació 3. Drenatge 3

1 G2141301

m3

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

22,16

2,575

57,06

2 G2RA62F0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 26)

8,08

2,575

20,81

3 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)

75,42

2,500

188,55

4 F9B2UA40

m2

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 5)

69,74

10,000

697,40

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)

7,24

5 G2R542AA

TOTAL

m3

Subcapítol

01.05.03

2,575

Pàg.:

Obra

01

Capítol

05

Drenatge

Subcapítol

04

Actuació 4. Drenatge 4

6

Pressupost PI11

1 G2141301

m3

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

22,16

2,575

57,06

2 G2R542AA

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)

7,24

2,575

18,64

3 G2RA62F0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 26)

8,08

2,575

20,81

4 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 3)

75,42

2,500

188,55

5 F9B2UA40

m2

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de
40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra (P - 5)

69,74

10,000

697,40

916,49

Capítol

1 G222Z102

PRESSUPOST

TOTAL

Subcapítol

01.05.04

982,46

Obra

01

Capítol

05

Pressupost PI11
Drenatge

Subcapítol

05

Actuació 5. Milllora del gual

1 F219FFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 2)

5,81

22,500

130,73

2 E2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 1)

166,14

2,250

373,82

3 G2R542AA

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 24)

7,24

3,038

22,00

4 G2RA62F0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 26)

8,08

3,038

24,55

5 M9S1U010

M2

Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm,
en peces de 1000x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
estructura (P - 55)

41,28

5,000

206,40

TOTAL

Subcapítol

01.05.05

757,50

Obra

01

Capítol

06

Pressupost PI11
Jardineria i mobiliari

Subcapítol

01

Plantacions

18,64
1 GR710001
982,46

EUR

m2

Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 52)

0,86

220,000

189,20

EUR

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.
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PRESSUPOST
2 GR720001

TOTAL

m2

Subcapítol

Pàg.:
Hidrosembra de capa herbàcia en dues
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs
tots els components necessaris (llavors,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 53)

fases amb espècies
el subministrament de
mulch, estabilitzant,
com el manteniment

1,17

220,000

7

446,60

01

Pressupost PI11

Capítol

06

Jardineria i mobiliari

Subcapítol

02

Terra vegetal

TOTAL

m3

Subcapítol

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 51)

30,53

66,000

2.014,98

01

Pressupost PI11

06

Jardineria i mobiliari

Subcapítol

03

Mobiliari urbà

Subcapítol

Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic
acabat galvanitzat i lacat, diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110
cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i
rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament
acabat. (P - 9)

08

Seguretat i Salut

Subcapítol

01

Seguretat i salut

79,48

30,000

2.384,40

2.384,40

01

Pressupost PI11

Capítol

07

Serveis afectats

Subcapítol

01

Serveis afectats

TOTAL

Subcapítol

Pressupost PI11

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut (P - 0)

1.750,00

1,000

01.08.01

1.750,00
1.750,00

Obra

01

Capítol

09

Gestió de residus

Subcapítol

01

Gestió de residus

Pressupost PI11

Col·locació a nivell de marc i tapa de registre, amb compressor,
formigonat de l'anell perimetral, amb totes les feines incloses,
completament acabat (P - 38)

184,21

10,000

01.07.01

pa

Subcapítol

Partida alçada a justificar per la gestió de residus de la construcció i
demolició (P - 0)

975,00

1,000

01.09.01

975,00

975,00

Obra

01

Capítol

10

Altres partides alçades

Subcapítol

01

Altres partides alçades

Pressupost PI11

1 PPA0U001

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 56)

1.550,00

1,000

1.550,00

2 XPA1ZIMP

pa

Partida alçada a justificar per a imprevistos sorgits durant l'execució de
les obres (P - 0)

10.177,99

1,000

10.177,99

TOTAL

u

pa

Subcapítol

1 XPA100GR

01.06.03

Obra

1 G9WZP005

428,92

01

TOTAL

TOTAL

8

2.014,98

Capítol

u

01.07.02

Capítol

1 XPA000SS

01.06.02

Obra

1 FQPB0100

Subcapítol

Obra

TOTAL
1 GR3P2311

Pàg.:

257,40
TOTAL

01.06.01

Obra

PRESSUPOST

Subcapítol

01.10.01

11.727,99

1.842,10

1.842,10

Obra

01

Capítol

07

Pressupost PI11
Serveis afectats

Subcapítol

02

Enllumenat

1 G219Z010

u

Connexió de nou punt d'enllumenat des de l'arqueta existent, inclou la
demolició de paviment de panots o formigó, excavació de la rasa,
col·locació de tub de PVC DN63mm, rebliment amb sorra, reposició
del paviment, nova arqueta de connexió de 40x40cm amb marc i tapa,
cable 2x2,5mm2, cable de terra i piqueta, amb totes les feines auxiliars
necessàries, totalment acabat i provat. (P - 13)

309,55

1,000

309,55

2 GHN3Z010

u

Desmuntatge de llumenera existent i col·locació en nou bàcul. (P - 50)

119,37

1,000

119,37
EUR

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

NIVELL 3: Subcapítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol

01.01.01

Treballs previs

Pàg.:

2

1

3.056,22

Subcapítol

01.01.02

Enderrocs

Capítol

01.01

Treballs previs i enderrocs

1.118,35

Subcapítol

01.02.01

Subbase

Subcapítol

01.02.02

Ferms i paviments

1.050,44

4.174,57
18.869,39

Capítol

01.09

Gestió de residus

Capítol

01.10

Altres partides alçades

Obra

01

Pressupost PI11

975,00
11.727,99
101.779,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.779,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol

01.02

Ferms i paviments

19.919,83

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PI11
101.779,89

Subcapítol

01.03.01

Vorades

22.013,75

101.779,89

Subcapítol

01.03.02

Voreres

15.031,00

Capítol

01.03

Urbanització

37.044,75

Subcapítol

01.04.01

Senyalització horitzontal

3.267,43

Subcapítol

01.04.02

Senyalització vertical

8.280,28

Subcapítol

01.04.03

Abalisament

Subcapítol

01.04.04

Semaforització

Capítol

01.04

Senyalització, abalisament i semaforització

Subcapítol

01.05.01

Actuació 1. Drenatge 1

916,49

Subcapítol

01.05.02

Actuació 2. Drenatge 2

916,49

Subcapítol

01.05.03

Actuació 3. Drenatge 3

982,46

Subcapítol

01.05.04

Actuació 4. Drenatge 4

982,46

Subcapítol

01.05.05

Actuació 5. Milllora del gual

757,50

Capítol

01.05

Drenatge

Subcapítol

01.06.01

Plantacions

Subcapítol

01.06.02

Terra vegetal

2.014,98

Subcapítol

01.06.03

Mobiliari urbà

2.384,40

Capítol

01.06

Jardineria i mobiliari

4.845,98

Subcapítol

01.07.01

Serveis afectats

1.842,10

Subcapítol

01.07.02

Enllumenat

Capítol

01.07

Serveis afectats

2.271,02

Subcapítol

01.08.01

Seguretat i salut

1.750,00

Capítol

01.08

Seguretat i Salut

1.750,00

Subcapítol

01.09.01

Gestió de residus

975,00

Capítol

01.09

Gestió de residus

Subcapítol

01.10.01

Altres partides alçades

11.727,99

Capítol

01.10

Altres partides alçades

11.727,99

909,80
2.057,84
14.515,35

4.555,40
446,60

428,92

975,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.779,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

Treballs previs i enderrocs

Capítol

01.02

Ferms i paviments

19.919,83

4.174,57

Capítol

01.03

Urbanització

37.044,75

Capítol

01.04

Senyalització, abalisament i semaforització

14.515,35

Capítol

01.05

Drenatge

4.555,40

Capítol

01.06

Jardineria i mobiliari

4.845,98

Capítol

01.07

Serveis afectats

2.271,02

Capítol

01.08

Seguretat i Salut

1.750,00

euros

euros

PI11 - Millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la Urbanització de Can Sant Joan,
Torrent dels Alous i l´Estació de FGC.

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

101.779,89

13 % Despeses Generals SOBRE 101.779,89...................................................................

13.231,39

6 % Benefici Industrial SOBRE 101.779,89........................................................................

6.106,79

Subtotal

121.118,07

21 % IVA SOBRE 121.118,07.............................................................................................

25.434,79

€

146.552,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS )

Rubí, abril de 2017
L´enginyer autor del projecte,

Joan Macarro i Ortega
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´enginyeria i consulting, SL

