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1.- OBJECTE DEL DOCUMENT 

 

A petició de l'Ajuntament de Riells i Viabrea (la Selva) es redacta aquest projecte per tal d'estudiar les 

obres corresponents a la reparació en la capa del ferm amb presència de sots i esquarterament del 

paviment existent en els carrers dels nuclis d’Alba de Liste i Júnior Park, amb formació d’una capa de 

rodadura de barreja bituminosa en calent, d’acord l’Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, per la 

que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”. 

 

S’ha tingut en compte la normativa legal vigent, amb criteris de qualitat i condicionaments estètics de 

geometria, establint un criteri general de disminució de costos de instal·lació i manteniment i amb  

l´objecte que el servei pugui prestar-se amb les degudes garanties de seguretat i qualitat. 

 

2.- ESTAT ACTUAL 

 

La trama viària del nucli Júnior Park, urbanitzades durant els anys 70, disposa de vials d’amplada variable 

entre 5 i 10m, segons la seva situació, executats bàsicament amb paviments rígids de formigó en massa, 

però també amb paviments de barreja asfàltica en calent.  

 

La intensitat de trànsit més elevada es centra en els carrers d’accés als equipaments i de continuïtat a 

altres urbanitzacions, com són el Carrer Antonio Machado d’entrada a la urbanització de Júnior Park, i 

sempre amb limitació en el pas de camions pesats. La intensitat més baixa, utiltizada bàsicament pels 

veïns, es realitza en la resta de carrers del nucli. 

 

Existeixen ressalts reductors de velocitat, que s’hauran de mantenir o substituir, en els treballs de 

rehabilitació del ferm, i es determinarà durant la seva execució la necessitat d’implantar-ne de nous en 

els carrers de major intensitat de circulació. 

 

3.- ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

La present memòria ha estat encarregada per l'Ajuntament de Riells i Viabrea als Serveis Tècnics 

Municipals. 

 

4.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

 

Segons el planejament vigent, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riells i Viabrea, els carrers són 

sistema de vialitat dins l’àmbit del sòl urbà. 

En relació als terrenys que ocupen els carrers, són de titularitat municipal. 
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5.- SITUACIÓ DE L’OBRA  

 

La zona d'estudi es troba emplaçada dins de la trama urbana del municipi de Riells i Viabrea. Els carrers 

que limiten la zona d'actuació es troben totalment urbanitzats. 

 

6.- AFECTACIONS A LA LLERA PÚBLICA, PEIN I ZTM  

 

No es produeixen afectacions a les zones PEIN i ZTM. 

 

7.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ APORTADA  

 

Aquesta actuació contribueix a la renovació urbana per a satisfer les necessitats del municipi i incideix 

directament en la dinamització social. 

 

La relació de vials a rehabilitar i les possibles millores a realitzar a la licitació, són els següents : 

 

Nucli de Júnior Park    

 Superfície actuació (m2) Paviment base existent Amplada vial (m) 

C. Alberti   1.615 Formigó 5,8 - 6,2 

C. Alberti (part a urbanitzar)     643 Terra 8,0 

C. Antonio Machado (part I)   1.442 Formigó 7,0 

C. Antonio Machado (part II)   3.570 Formigó 6,7 - 7,1 

C. Antonio Machado (part III)   3.848 Formigó 7,1 

C. Beethoven (part I)   2.339 Formigó 6,0 - 6,1 

C. Beethoven (part II)   2.092 Formigó 5,0 - 8,0 

C. de Falla   2.811 Formigó 6,0 

C. José Maria Escrivà de Balaguer   3.696 Formigó 7,0 - 7,1 

C. Mozart     642 Formigó 6,0 

C. Rafael   1.138 Formigó 6,1 - 7,2 

C. Sorolla   1.834 Formigó 5,3 - 6,4 

 26.313   

    

Millores proposades    

 Superfície actuació (m2) Paviment base existent Amplada vial (m) 

1- Realització de 10 ressalts en diferents  

carrers (inclosa la senyalització horitzontal). 

  180 formigó 5,5 - 7,1 

2- Continuació amb la realització de la 

capa de rodadura en altres carrers. 

Fins a 6.000 formigó 5,5 – 8,0 
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A continuació es realitza una descripció, de les obres d’urbanització a realitzar. 

 

7.1.- DEFINICIÓ DE LA GEOMETRIA  

 

No es modificarà la geometria dels actuals vials (sense variacions d’importància) tot realitzant una 

regularització de les mateixes. 

 

 

7.2.- RASANT DELS TERRENY 

 

Les rasants definitives dels carrers seguiran les rasants actuals del vial (sense variacions d’importància) tot 

realitzant una regularització de les mateixes. 

 

 

7.3.- FERMS I PAVIMENT 

 

Es realitzarà un replanteig previ de quines son les reparacions i regularitzacions a realitzar en els carrers 

afectats en llur intervenció.  

Aquestes reparacions i/o regularització, previa determinació de la DF, s’estimarà la necessitat de recuperar 

la secció de ferm malmès mitjançant l’enderroc i compactació de la base d’esplanada existent, o només el 

pretessat del paviment asfaltic o de formigó existent, per a la seva regularització mitjançant l’estesa de 

capes de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 com a capa de rodadura de 4cms de gruix, 

amb els corresponents regs d’adherència i imprimació. 

 

La senyalització horitzontal es realitzarà una vegada executada la nova capa de rodadura amb el pintat 

sobre el paviment de senyals per a ús permanent i retroreflectants amb sec, amb humitat i amb pluja, 

usant pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre. 

La senyalització vertical existent, serà recuperada per la brigada municipal, una vegada executada la nova 

capa de rodadura. 

 

7.4.- XARXA DE SANEJAMENT 

 

Les actuacions en la xarxa de sanejament es redueixen a la reparació i recol.locació a la nova rasant de 

tapes o imbornals afectats per les obres de rehabilitació, i que es determinaran en la fase previa de 

replanteig.  

 

7.5.- XARXA D’AIGUA POTABLE 
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Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent, a excepció de les tapes situades en vials, i que 

s’hauran de situar a la nova rasant. 

 

7.6.- XARXA D’ELECTRICITAT  

 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

7.7.- XARXA DE TELEFONIA 

 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

7.8.- ENLLUMENAT 

 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

7.9.- JARDINERIA I ARBRAT 

 

Les actuacions a realitzar no afecten la jardineria i arbrat existent. 
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8.- INFORMACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

Vista carrer Antonio Machado (I) 

 

 

 

Vista carrer Antonio Machado (II) 
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Vista carrer Antonio Machado (III) 

 

 

 

Vista carrer Antonio Machado (III) 
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Vista carrer José Maria Escrivá de Balaguer 

 

 

 

Vista carrer de Falla 
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Vista carrer Beethoven 

 

 

 

Vista carrer Rafael 
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9. ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Les obres de realització de la urbanització s'han previst en el següent ordre : 

-Replanteig de les obres 

-Protecció i senyalització de l’àmbit 

-Enderrocs i demolicions 

-Pavimentació de calçades 

-Altres actuacions 

-Acabats d’obra 

 

 

1. SERVEIS AFECTATS 

L'empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis afectats de les 

diferents companyies de serveis, quedant obligada a contactar amb totes i cada una de les companyies 

abans de l’inici de les obres. 

 

Les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme el contractista amb 

tota urgència, i al seu càrrec. 

 

Els serveis que s'afecten amb el present projecte, sense detriment dels omesos, són : 

 

Clavegueram 

Línies de Baixa Tensió aèries i soterrades. 

Línies de Mitja Tensió soterrades. 

Línia telefònica i fibra aèria i soterrada 

Xarxa d'aigua potable  

Enllumenat públic 

Gas natural 

 

 

2. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Amb les determinacions del present projecte es compleix la normativa actualment vigent sobre la 

supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència el decret 135/1995 de 24 de març, de 

desplegament de la LIei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i el reglament de planejament de la Llei 

del Sol. 
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3. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de novembre, 

s’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut en el treball que es presenta en l’annex corresponent, que 

servirà per a fixar les consideracions mínimes al Contractista per a redactar el Pla de Seguretat i Salut, 

que caldrà complir durant tota l’obra. 

 

Durant el termini de les obres es complirà amb la normativa de senyalització i protecció actualment 

vigent en tots els seus extrems. 

 

El contractista tindrà la obligació de protegir tot l’àmbit de treball i restringir el pas de tota persona 

aliena a la mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per a l’equip de 

treball. En tot cas es seguiran les ordres i indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra. 

 

 

4. MATERIALS 

Els materials a adoptar en l’execució de les obres seran els especificats en els corresponents Plecs de 

Condicions així com en els Quadres de Preus i Justificació de preus, així com també els indicats en la 

resta de documents d'aquest projecte. 

 

La direcció d'obra podrà modificar i millorar, si cal, les característiques de l’obra i dels materials. 
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5. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus deis jornals, transport i maquinaria actuals. 

 

RESUM DE PRESSUPOST   EUROS 
    

01 Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 

 

38.238,15 

02 Paviments 

 

165.717,35 

03 Seguretat i salut 

 

2.800,00 

04 Control de qualitat 

 

1.500,00  

Suma total 

 

208.255,51     

 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 

208.255,51     

13% Despeses generals 27.073,22 

 

6% Benefici industrial 12.495,33    

Suma D.G. i B.I. 

 

39.568,55     

 

Suma PEM + D.G. + B.I. 

 

247.823,76     

 

21% IVA   52.043,05 
 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (PEC) 

 

299.867,11 

 

El total del pressupost per a coneixement de l’Administració puja a la quantitat DOS-CENTS NORANTA-

CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS (295.340,71 €) amb l’IVA 

corresponent (21%) inclòs. 

 

Aquest preu no contempla la realització de la Direcció Facultativa ni de la Coordinació de Seguretat i 

Salut que caldrà contractar a banda. 

 

 

6. TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa un termini de garantia de 12 mesos a partir de la recepció de les obres. En aquest plaç els 

desperfectes que hagin pogut aparèixer i que siguin atribuïbles a una defectuosa construcció aniran a 

càrrec del contractista adjudicatari. 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de UN (1) mes.  

En l’annex corresponent s’ha inclòs el pla d’obra, mitjançant un diagrama de barres, en compliment dels 

Articles 63 i 69 del Reglament General de Contractació de l’estat. 

 

PLA D'OBRA

Partides 1er MES

1set 2set 3set 4set 5set

Enderrocs

Paviments

Seguret i S

C.Qualitat  

 

1er MES

Enderrocs 38.238,15                            

Paviments 166.117,36                          

Seguret i S 2.550,00                              

C.Qualitat 1.350,00                              

TOTALS 208.255,51                       

 

 

8. REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es regira pel que especifiqui el Plec de Condicions Administratives que regeixi la 

contractació de les obres. 

 

 

9. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

Aquesta memòria, conjuntament amb la resta de documents anteriorment mencionats, defineixen 

completament les obres en Projecte i justifiquen la solució adoptada. 

 

 

 

Riells i Viabrea,  a febrer de 2019 

 

 

 

 

J.Carles Blazquez Lajara 

Arquitecte Tècnic Municipal  
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II MEMÒRIA TÈCNICA 
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 II MEMÒRIA TÈCNICA 

 1. TOPOGRAFIA 

1. TOPOGRAFIA 

 

Dades de partida 

 

La realització d’aquest projecte a estat en base a la topografia de detall subministrada pels serveis tècnics 

de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.  

 

Al document núm.VII “Plànols” s’adjunten els plànols de topografia existent  
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 2. SERVEIS AFECTATS 
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2. SERVEIS AFECTATS 

 

Introducció 

 

A continuació s’adjunten la relació de companyies contactades per tal d’estudiar els possibles serveis 

afectats d’altres companyies.  

 

Cal recordar que el contractista adjudicatari de les obres haurà de complir amb les indicacions recollides 

a l’estudi de seguretat i salut entorn als serveis afectats d’altres companyies. 

 

El contractista també estarà obligat a obtenir per la seva banda els plànols de localització dels serveis de 

les diferents companyies afectades, així com a omplir les actes de control i replanteig de serveis que 

indica la llei. 

 

Degut a les característiques de l’obra a realitzar, l’afectació a les companyies subministradores de serveis 

serà mínima, si bé, els Serveis i companyies contactades seran: 

 

 

Servei       Companyia 

 

Xarxa d’aigua      Abastament d’aigua del Tordera S.L. 

Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió   Fecsa – Endesa 

Xarxa de telefonia     Telefonica 

Xarxa de gas natural     Gas Natural 

Xarxa de fibra òptica     Telefonica / ADAMO 
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 II MEMÒRIA TÈCNICA 

 4. CLAVEGUERAM 
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3. XARXA AIGUA POTABLE I REG 

 

3.1. AFECTACIONS A LA XARXA ACTUAL 

 

El present projecte no afecta la xarxa existent d’aigua potable. En tot cas, les actuacions a dur a terme 

són les possibles afactacions als elements existents, com arquetes de registre, que s’hauran d’adaptar a la 

nova topografia. 
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 4. CLAVEGUERAM 
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4. CLAVEGUERAM 

 

4.1. INTRODUCCIÓ 

 

El present projecte no afecta la xarxa existent de clavegueram. En tot cas, les actuacions a dur a terme 

són les possibles afactacions als elements existents, com arquetes de registre i imbornals, que s’hauran 

d’adaptar a la nova topografia. 
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 5. XARXA DE TELEFONIA 
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5. XARXA TELEFONIA 

 

5.1. AFECTACIONS A LA XARXA EXISTENT 

 

El present projecte no afecta la xarxa existent de telefonia. En tot cas, les actuacions a dur a terme són 

les possibles afactacions als elements existents, com arquetes de registre que s’hauran d’adaptar a la 

nova topografia. 
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6. XARXA ELÈCTRICA (B.T. I M.T.) 

 

6.1. AFECTACIONS A LA XARXA EXISTENT 

 

El present projecte no afecta la xarxa existent d’electricitat. En tot cas, les actuacions a dur a terme són 

les possibles afactacions als elements existents, com arquetes de registre que s’hauran d’adaptar a la 

nova topografia. 
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7. ENLLUMENAT 

 

7.1. AFECTACIONS A LA XARXA EXISTENT 

 

El present projecte no afecta la xarxa existent d’electricitat. En tot cas, les actuacions a dur a terme són 

les possibles afactacions als elements existents, com arquetes de registre que s’hauran d’adaptar a la 

nova topografia. 
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8. PAVIMENTS 

 

8.1. ANTECEDENTS 

 

D’acord amb les característiques dels carrers existents al nucli de Júnior Park, s’ha pres com a disseny de 

paviment a la zona de tràfic rodat, un ferm flexible (d’asfalt).  

Per dimensionar el ferm s’han aplicat els criteris exposats a la Instrucció de Carreteres - Norma 6.1 IC de 

la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferm, vigent segons l’Ordre FOM/3406/2003 de 28 de 

novembre, i complementant-los amb les directrius del PG-3.  

 

8.2. ELEMENTS QUE INTEGREN UN FERM D’ASFALT. 

 

Esplanada 

L’esplanada és la part superior del terreny natural que s’obté al dur a terme les obres d’explanació. La 

seva funció principal és l’absorció de les càrregues que li transmet el ferm i per tant, la seva capacitat 

portant és un dels factors que determina les característiques d’aquesta. La capacitat portant de 

l’esplanada ve determinada pel seu Mòdul de Deformació Ev2 (Mpa). L’esplanada també haurà d’estar 

compactada com a mínim al 95% de l’assaig Proctor Modificat. 

De les tres mostres preses en l’estudi, es determina que en dues ens trobem davant de sols adequats 

mentre que en la tercera ho fem davant un sòl tolerable.  

També la presa de mostres determina que els gruixos de capa de terra vegetal varia entre els 40 i 60 cm. 

En el projecte s’ha considerat el gruix més desfavorable per al càlcul de la retirada de la capa de terres 

vegetals. 

Per a un disseny de qualitat del ferm en primera instància agafarem el valor més restrictiu de les mostres 

del terreny existent ( sòl tolerable). Això implica que per aconseguir una classificació d’esplanada tipus E1 

caldrà afegir-hi una capa de 45 cm de gruix de sòl seleccionat a la seva superfície. 

En tot cas durant els inicis de l’obra caldria realitzar la determinació del tipus d’esplanada i la seva 

capacitat portant per garantir el bon disseny del ferm i inclòs la seva optimització i reducció en el cas 

més favorable. 

 

Subbase 

És la  capa de ferm situada a sobre de l’esplanada i sota de la base.  Pot ser innecessària en el cas 

d’esplanades granulars amb elevada capacitat portant. En aquest cas com que treballarem amb una 

explanada E1 com a mínim, només caldrà tenir en compte dels gruixos de les capes per formar la calçada 

en funció del trànsit i l'explanada. 
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Base 

La base és la capa del ferm situada sota el paviment i a sobre de la subbase. Hi ha una gran varietat de 

materials per utilitzar. Per a un ferm flexible com és aquest cas, el material a emprar serà tot-ú artificial, i 

a poder ser de reciclatge a fi de fomentar la sostenibilitat d’obres d’urbanització com aquesta. 

Paviment 

És la part superior del ferm i la que suporta directament les sol·licitacions del tràfic, transmetent-les 

suficientment amortides, a la resta de capes, resistint a més l’acció dels agents atmosfèrics. 

 

8.3. PARÀMETRES PER AL DIMENSIONAMENT. 

 

Capacitat portant de l’esplanada. 

Un paràmetre fonamental per al dimensionament del ferm és la capacitat portant de l’esplanada. La 

determinació d’aquest paràmetre  es fa per mitjà de l’assaig de Càrrega amb Placa.  Sobre seccions de 

paviment, es defineixen tres categories d’esplanades en funció del seu Ev2 (MPa) mínim: 

   E1 60   Ev2<120 Esplanada deformable 

   E2 120 Ev2<300 Esplanada poc deformable 

   E3 300 Ev2 Esplanada molt poc deformable 

Si el terreny natural no posseeix les condicions resistents mínimes exigibles, és a dir, un Ev2 superior a 60 

Mpa (pel cas d’una E1), és necessari dur a terme un tractament de millora del mateix, que pot consistir 

en una substitució i/o addició de terreny de propietats superiors, o una estabilització amb additius. 

En aquest cas que ens ocupa, d’acord amb el tipus de sòl existent, després  del desbrossament, la 

retirada del ferm malmès i el sòl no resistent, caldrà afegir una capa de 45 cm de sòl seleccionat per 

aconseguir una E1. 

Categoria del tràfic. 

La categoria de tràfic ve definida pel número de vehicles pesats per dia. Per a un paviment a la Instrucció 

de Carreteres - Norma 6.1 IC de la Direcció General de Carreteres distingeix vuit nivells de tràfic: 

 

 

CATEGORIES DE TRÀFIC PESAT T00 A T2  

CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT T00 T0 T1 T2 

IMDp 

(vehicles Pesats/dia)  
 4000 

< 4000 

 2000 

< 2000 

 800 

< 800 

 200 

 

CATEGORIES DE TRÀFIC PESAT T3 I T4  

CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT T31 T32 T41 T42 

IMDp 

(vehicles Pesats/dia)  

< 200 

 100 

< 100 

 50 

< 50 

 25 
< 25 
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En aquest cas no existeix cap estació d’aforament pròxima que pugui facilitar dades del trànsit. 

Tot i això, en funció de l’experiència en zones similars i al tractar-se de carrers a zones destinades per a 

la construcció d’habitatges, on no hi circulen gaires vehicles pesats, el tipus de trànsit considerat pel 

dimensionament del paviment podria ser el de la categoria T42, corresponent a una intensitat mitja diària 

(IMDp) de menys de 25 vehicles pesats al dia (25IMDp), però per major seguretat en el dimensionament 

i donat que hi haurà una fase en el sector corresponent a la construcció de vivendes, es considerarà un 

trànsit de categoria T41 corresponent a una intensitat mitja diària (IMDp) entre 50 i 25 vehicles pesats al 

dia (50IMDp25). 

Les zones d’aparcament que es troben al vial han sigut considerades com a zones amb categoria T42, 

corresponent a una intensitat mitja diària (IMDp) inferior a 25 vehicles pesats al dia (IMDp<25). 

 

8.4. SECCIÓ ESTRUCTURAL 

 

Amb els paràmetres obtinguts i segons la taula de seccions de la Instrucció de Carreteres, la secció 

existent, per a la col.locació d’una capa de rodadura amb el següent gruix: 

Mescla Bituminosa (BM)……………………………………………………..4 cm com a mínim. 

 

Tipus de mescla bituminosa: 

 

El tipus de mescla bituminosa a utilitzar ve donat en funció de la capa de paviment on es destina, del 

tipus de paviment i de la categoria de trànsit, així com de la zona càlida on es localitza el projecte. 

Per tal de reduir el cost del paviment es proposa col·locar mescles bituminoses de no gaire gruix formada 

per una capa de rodadura amb un gruix mínim de 4 cm de mescla bituminosa en calent del tipus D-12 

d’àrid granític.   

 

Tipus de betum asfàltic: 

 

El tipus de betum a utilitzar depèn de la capa de paviment a la que es destina, de la categoria de trànsit i 

de la zona tèrmica estival. 

La zona del projecte correspon a Zona Mitja en el mapa de zones tèrmiques estivals (figura 3 de la 

Norma 6.1 IC). 

Per a les capes de trànsit formades per mescles bituminoses discontinues del tipus S20 utilitzarem un 

betum del tipus B60/70. 

 

Filler: 

 

La totalitat del filler utilitzat haurà de ser d’aportació. 
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Relació ponderal filler-betum: 

 

La relació ponderal filler-betum de les mescles bituminoses depèn de la zona tèrmica estival, i per a Zona 

Mitja complirà les condicions següents: 

Capa de trànsit (mescla D-12):  1,3 

 

Reg d’imprimació i/o adherència : 

 

Abans d’estendre una mescla asfàltica al damunt d’una capa granular caldrà aplicar un reg d’imprimació 

amb un lligant hidrocarbonat FM100 d’acord amb l’article 530 del PG-3. 

La dotació del lligant hidrocarbonat quedarà definida per la quantitat que pugui absorbir la capa que 

s’imprimeix en un període de vint-i-quatre hores (24h). Aquesta dotació no serà en cap cas inferior a 

cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2) de lligant residual. 

 

Abans d’estendre una mescla asfàltica damunt d’una altra mescla caldrà aplicar un reg d’adherència amb 

una emulsió bituminosa aplicada sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants 

hidràulics. En aquest cas s’han triat dues capes, la primera que s’estendrà entre la primera capa i la 

segona és del tipus EAR-1 i la segona que s’estendrà entre la segona capa i la capa de trànsit serà una 

modificada amb polímers del tipus ECR-2-m d’acord amb l’article 216 del PG-3. 

 

La dosificació mínima del lligant hidrocarbonat a utilitzar en cap cas serà inferior a 250 g/m2 de lligant 

residual per tractar-se del cas amb capa superior de mescla bituminosa en calent tipus S (per a la mitja) 

o una capa de mescla bituminosa discontinua en calent (article 542 del PG-3). 

 

NOTA:  

Durant l’execució de tots els anteriors tipus de regs també s’haurà de tenir en compte que: 

La dotació de l’àrid de cobertura haurà de ser la mínima necessària per a garantir la protecció dels regs 

davant d’una eventual circulació durant l’execució de l’obra. Aquesta dotació en cap cas podrà ser 

superior a sis litres per metre quadrat (6 l/m2), ni inferior a quatre litres per metre quadrat (4 l/m2). 

 

8.5. SÒL SELECCIONAT 

 

El material seleccionat a utilitzar complirà amb les característiques de sol seleccionat exigides pel PG-3 

(Article 330.3.3.1) i garantirà una explanada del tipus E1 d’acord amb la capacitat exigida per la Instrucció 

de Carreteres - Norma 6.1 IC. Aquest material serà utilitzat en el rebliment de les rases des del material 

granular de protecció que envolta les canonades o conduccions de qualsevol tipus fins a la cota 

d’explanada, considerant la base existent. 
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Materials: 

m2  Mescla bituminosa discontinua en calent tipus D-12 

T  Betum asfàltic B60/70 

m2  Reg d’imprimació FM100, dotació 500g/m2 

 

8.6. PROCÉS EXECUTIU 

 

Per a l’execució del ferm contemplat en aquest projecte es procedirà de la forma següent: 

- Fresat, repicat i/o enderroc de paviment existent. 

- Aplicació  del reg d’imprimació 

- Extensió de la capa de trànsit (mescla bituminosa tipus D-12) 

 

La senyalització provisional de les obres es realitzarà simultàniament amb els treballs anteriorment 

descrits. 
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9. SENYALITZACIÓ 

 

9.1. CRITERIS DE PROJECTE 

 

 

En els plànols del Projecte, es pot veure la situació i les característiques de tots els senyals i cartells. 
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10. GESTIO DE RESIDUS  

 

 

10.1. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 

catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). 

 

En el un Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per que coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus, con és el cas de la seva classificació. 

 

10.2. RESIDUS PRINCIPALS 

 

Els principals residus de la present obra de reparació son el següents: 

 

Formigó (paviments) 

Mescles bituminoses 

Restes vegetals 

Metalls 

Maons 

Altres: fusta, vidre i plàstic 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(17) Residus de la construcció i demolició. 

 

17 01 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01   Formigó 

17 01 02   Maons 

17 01 03   Teules i materials ceràmics 
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17 02 Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01  Fusta 

17 02 02   Vidre 

17 02 03   Plàstic 

 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 03 02   Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01   Coure, bronze, llautó 

17 04 02   Alumini 

17 04 04   Zinc 

17 04 05   Ferro i acer 

17 04 11   Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

17 05 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades, pedres i llots de drenatge 

17 05 04   Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

(20) Residus municipals (residus domèstics assimilables procedents dels comerços, indústries i 

institucions), incloses les fraccions recollides selectivament. 

 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclusos els residus de cementiris) 

20 02 01   Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com  RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

10.3. ALTRES RESIDUS 

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i cartró 

Vasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en ca altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
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10.4. RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05,12 i 19) 

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i 

elaboració d’aliments 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

0201 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIAL. 

 

10.5. VOLUM DE RESIDUS 

 

Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els amidaments. Els més importants, 

són : 

Asfalt 

Cablejat elèctric 

Roca i Terres 

Terra vegetal 

Paviment 

 

Es considera que tots aquests residus hauran de se lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells 

poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en excavació de 

desmunts i rases poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui 

adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser reutilitzades en la 

preparació del terreny anterior a la revegetació. 

 

10.6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

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

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

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, 

reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de Juny, així com la Llei 3/1998 de Febrer 

de la intervenció integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 
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10/1998 de 21 d’Abril de residus, desenvolupada reglamentàriament per Reial Decret 833/1998 de 20 de 

Juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els 

aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 01/1994, de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció, modificat per el Decret 161/2001, de 12 de juny, Aixa com l’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. 

 

Procés de desconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 

és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 

desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 

materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixa, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 

gestió dels residus, cal dispossar de materials de naturalesa  homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant 

disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se 

fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 

diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva 

naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especial,m no especial i inerts. Les accions 

que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

- Asfalt 

- Formigó 

- Terres, roca 

- Material vegetal 

- Cablejat 

- Metalls 

- Altres: vidre, fusta, plàstics. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

Nom., direcció i telèfon del titular del residus 

Naturalesa dels riscs 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

- Zona d’acopiament de terres 

- Zona d’emmagatzematge de formigó i materials ceràmics 

- Zona d’emmagatzematge de metalls 

- Zona d’emagatzematge de tòxics 

o Materials tòxics en dipòsits 

o Fibrociment 

- Contenidors de banals per abocadors 

- Contenidors per a reciclar 

o Plàstic 

o Paper i cartró 

o Fusta 

 

Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es 

centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

Consultat el “ Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generat en la present obra es gestionen 

mitjançant els següents processos: 

- T11- Disposició de residus inerts 

o Formigó 

o Metalls 

o Vidres, plàstics 

- T15- Disposició en dipòsit de terres i runes 

o Formigó, maons 

o Materials ceràmics 

o Vidre 

o Terres 

o Paviments 

o Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

- V11- Reciclatge de paper i cartró 

- V12- Reciclatge de plàstics 

- V14- Reciclatge de vidre 

- V15- Reciclatge i recuperació de fustes 

- V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

- V83- Compostatge 
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El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 

de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

Fitxa d’Acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 

productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

Full de Seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del 

seu recorregut. 

Full de seguiment Itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix 

vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

Fitxa de Destinació. Document normalitzat que té que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el 

destinatari d’aquest i que te com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un 

determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

Justificant de Recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 

posseïdor del residu. 

 

Gestió de Residus tòxics i/o perillosos 

 

Els residus brillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que provoquen 

reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix a en la recuperació 

selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 

especial, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclusos en aquesta categoria el següents: 

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 

contenen. 

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 

maquinaria i equips. 

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 

Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres. 

Residus fitosanitaris i herbicides, Aixa com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu : 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 

adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 

amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 
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recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 

gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària 

a l’empresa CATOR, S.A, la qual és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament del 

olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 

especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial 

atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvasament de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 

transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per 

a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la fase d’execució, 

l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 

actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

El codi d’identificació de residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 

subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 

extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

10.7. GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta 

de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit  d’actuació per 

gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 

 

Residus inerts 

CESPA GR, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A  

Codi de Gestor E-680.99 

Operacions Autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

Adreça física 

Gestió de Runes del Vallès Orinetal SL 

Carretera BV-5103, pk 6,5 

08450 Llinars del Vallès 
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Teléfon 93 4147488 

Fax 93 2006166 

E-mail gestora@grc.cat 

Web www.cespa.es 

 

Runes terres i altres residus de la construcció 

DIPÓSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONTSRUCCIÓ (GAR-II) 

Codi de Gestor E-879.04 

Operacions Autoritzades T15-Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física 
Ctra. Cardedeu a Dosrius, BV-5103 Km 6.5 

08450 Llinars del Vallés 

Teléfon 93 8792069 

Fax - 

E-mail - 

Web - 

 

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUC. DE SANT CELONI 

Codi de Gestor E-727.00 

Operacions Autoritzades T15-Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física 
C/ Font d’en Pedro s/n 

08470 Sant Celoni 

Teléfon 93 8704256 

Fax - 

E-mail - 

Web - 

 

Metalls 

ECOSENDA GESTIÓ AMBIENTAL,SL 

Codi de Gestor E-523.98 

Operacions Autoritzades 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Adreça física 
Pol.Ind.1, Ctra. Nacional 152, C/A Km 31.400 

08480 L’Ametlla del Vallés 

Teléfon 93 8402330 

Fax 93 8402702 
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E-mail dsans@ecosenda.com 

Web ww.ecosenda.com 

 

 

HIERROS Y METALES J.MORENO,SL. 

Codi de Gestor E-595.99 

Operacions Autoritzades 
V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Adreça física 

Pol.Ind.Sant Ermengol 

c/Sagraments nau 12,9 

08630 Abrera 

Teléfon 629787443 

Fax - 

E-mail - 

Web - 

 

Riells i Viabrea,  febrer de 2019 

 

 

 

 

J.Carles Blazquez Lajara  

Arquitecte Tècnic Municipal  

mailto:dsans@ecosenda.com
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III NORMATIVA APLICABLE 
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 

 

GENERAL 

 

Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 

 

Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels 

bombers 

(BOE 28/03/2006) 

 

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 

arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 

 

VIALITAT 

 

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, 

de la instrucción de Carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
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Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 

firmes”, de la Instrucción de carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 

(BOE 17/09/1990) 

 

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 

Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se 

PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 

hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes 

de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
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Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 

6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 

d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 

que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 

l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua i el consumo humano  

(BOE 21/02/2003) 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

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

 

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

 

Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

 

Hidrants d’incendi 

 

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 

de les aigües residuals urbanes. 



Ajuntament de Riells i Viabrea  FASE 5 - PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ CAPA DE RODADURA 

Serveis Tècnics         EN CARRERS DEL NUCLI DE JÚNIOR PARK 

 III NORMATIVA APLICABLE 

  

49 

(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones”. 

(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

 

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias” 

(BOE 4/09/2006)  

 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas 

de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

Sector elèctric 

 

Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 

Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.  

(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  (BOE: 22/2/2007) 
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Alta Tensió 

 

Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 

 

Baixa Tensió 

 

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

Centres de Transformació 

 

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación”  

(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 

Especificacions tècniques de companyies subministradores 

 

Enllumenat públic 

 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
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R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 

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

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 

Especificacions tècniques de les Companyies: 

 

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 

NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 

 

Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

Plec de Condicions de LOCALRET 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

F2A   SUBMINISTRAMENT DE TERRES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, 

adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Les característiques de les terres han d'estar en funció 

del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 

DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés 

d'execució. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

Es considera un increment per esponjament d'acord 

amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F2R   GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material 

procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, 

amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material 

procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 

reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de 

l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la 

construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i 

transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus 

potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o 

transferència de bidons amb residus potencialment 

perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra 

en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 

necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements 

adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 
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Els materials potencialment perillosos han d’estar 

separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del 

tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, 

o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la 

DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa 

indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció 

del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 

DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A 

ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els 

materials procedents de l'excavació que la DF no 

accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui 

el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha 

fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de 

tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, 

legalment autoritzat per al tractament o 

emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais 

separats els materials inerts, com ara restes de 

formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, 

com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics 

i els materials potencialment perillosos, com ara 

pintures, dissolvents, etc.. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per 

al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de 

manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO 

ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 

d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 

de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord 

amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors 

subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses 

per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les 

especificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 

l’abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 

l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i 

despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

I2R2   CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es 

generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar 

separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus 

de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats 

els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 

ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, 

cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 

potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 

etc.. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les 

especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 

Residus de Catalunya. 

 

I2R5   TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O 

CENTRE AUTORITZAT 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es 

generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de 

l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la 

construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i 

transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar 

residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o 

transferència de bidons amb residus potencialment 

perillosos. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 

necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements 

adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar 

separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del 

tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, 

o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la 

DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa 

indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció 

del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A 

ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els 

materials procedents de l'excavació que la DF no accepti 

com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el 

lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per 

al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de 

manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO 

ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 

d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 

de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 
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unitat de quantitat de bidons o contenidors 

subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i 

despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

I2R6   CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A 

MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es 

generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de 

l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la 

construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i 

transferència, amb contenidor o amb camió 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 

necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements 

adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o 

residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 

obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa 

indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció 

del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A 

ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els 

materials procedents de l'excavació que la DF no accepti 

com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el 

lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per 

al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de 

manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO 

ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida 

d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 

ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

I2RA   DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O 

CENTRE AUTORITZAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra 

en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus 

de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, 

legalment autoritzat per al tractament o 

emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 

l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador 

o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses 

per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

I2RM   MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L'OBRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent 

transversal necessari per assegurar l'evacuació de les 

aigües sense perill d'erosió. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la 

runa a la trituradora, i les operacions de classificació i 

càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que 

permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció de la seva classificació com a 

tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc separat, 

per tal de facilitar la seva reutilització. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per 

tal que no es barregin materials incompatibles, en 

funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com 

components de xarxes de clavegueram o els que 

continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum de runa matxucada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 

Residus de Catalunya. 

 

I2RT   TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Trituració dels residus no petris com ara plaques de 

fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc, 

generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, 

amb maquinària especialitzada d’acord amb el tipus de 

residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la 

runa a la trituradora, i les operacions de classificació i 

càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per 

tal de facilitar la càrrega als contenidors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal 

que no es barregin materials incompatibles, en funció 

de la reutilització prevista. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum de runa triturada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

F9A1   PAVIMENTS DE TERRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de terra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Tot-u 

- Sauló 

- Terra-ciment executada "in situ" 

- Material seleccionat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En els paviments de tot-u, sauló o material 

seleccionat: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació 

de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

En els paviments de terra-ciment "in situ": 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Distribució del ciment 

- Mescla del sòl amb el ciment 

- Addició d'aigua 

- Compactació de la mescla 

- Acabat de la superfície 

- Execució de junts 

- Cura de la mescla 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en 

el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell 

amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau 

de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL 

SELECCIONAT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de 

la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-

tipus dels plànols. 

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni 

discontinuïtats. 

Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les 

normes NLT-105 i NLT-106: < 15 

Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per 

estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 1% 

Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons 

la norma NLT-120: < 0,5% 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 

2,5 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 

0,3% 

- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 

- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 

- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 

- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat 

que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
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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. 

PAVIMENTS DE TOT-U: 

La humitat òptima de compactació, deduïda de 

l'assaig "Próctor Modificat“, segons la norma NLT-

108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma 

d’actuació de l’equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions 

climatològiques no hagin produït alteracions en la 

seva humitat de tal manera que es superi en més del 

2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar 

segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 

comprès entre 10 i 30 cm. 

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL 

SELECCIONAT: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura 

ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a 

l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels 

resultats dels assaigs realitzats. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal 

evitar la segregació o la contaminació. 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL 

SELECCIONAT: 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi 

comprovat el grau de compactació de la precedent. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar 

i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de 

la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la 

capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, 

començant per les vores exteriors i progressant cap al 

centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 

ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu 

pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització 

de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 

adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la 

capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 

que es derivin d'aquest incompliment han de ser 

reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies 

especificades a l'apartat anterior han de ser corregides 

pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 

mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 

tornant a compactar i allisar. 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra 

sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades. 

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a 

una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i 

del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de 

disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del 

material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest 

mateix material dessecat i esmicolat. 

No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi 

concentracions superficials d'humitat. 

Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han 

de suspendre en cas de vent fort. 

El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la 

dosificació establerta i amb la maquinària adequada, 

aprovada per la DF. 

El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir 

abans de la mescla. 

El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es 

pugui acabar a la jornada de treball. 

Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un 

punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el 

ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de 

ciment a la mescla. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que 

s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per 

a evitar la formació de zones amb excés d'humitat. 

La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a 

aconseguir un color uniforme i la absència de grumolls 

de ciment. 
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En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 

hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o 

a una nova remoguda i mescla. 

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de 

diferir de la fixada per la fórmula de treball en més 

d'un 2% del pes de la mescla. 

La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir 

abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment. 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha 

d'estar solta en tot el seu espessor. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant 

per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt. 

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat 

o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla. 

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per 

aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 

hores següents a la incorporació del ciment al sòl. 

Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la 

temperatura és superior als 30°C. 

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del 

començament del piconatge. 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip 

utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats fins assolir una densitat 

igual a la de la resta de la capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre 

en cap cas. 

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se 

l'allisada amb motoanivelladora. 

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el 

seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa 

acabada. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés 

constructiu s'interrompi més de 3 hores. 

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han 

de disposar junts longitudinals si es produeix una 

demora superior a 1 hora entre les operacions a 

franges contigües. 

El retall i recompactació d'una zona alterada només 

s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a 

la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha 

de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord 

amb les instruccions de la DF. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, 

durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de 

disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de 

les operacions d'acabat. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 

dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 

7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i 

establint prèviament una protecció del reg de cura per 

mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no 

superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament 

mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat 

d'obra per sobre de la capa tractada. 

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es 

produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de 

protegir adequadament contra les mateixes, segons les 

instruccions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL 

SELECCIONAT: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els 

necessaris per a compensar la minva de gruixos de 

capes subjacents. 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions 

d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 

cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol 

reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al 

trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*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) 

 

F9C2   PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb peces de terratzo 

col·locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Humectació 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter 

fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 

escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 

superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color 

uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han 

de formar una superfície plana. 

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts s'han de reblir de beurada de ciment 

pòrtland i colorants en el seu cas. 

En els paviments col·locats sobre capa de sorra, 

aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa 

contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i 

després s'ha d'estendre la beurada. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 

següents a la seva col·locació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de 

la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 

obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9D   PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació 

següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts 

reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i 

junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb 

morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats 

amb morter: 
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- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts 

reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, 

uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara 

més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions 

rectes, segons l’especejament definit en la DT. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit 

pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una 

diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de 

resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no 

presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 

8% 

 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les 

especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 

següents a la seva col·locació. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que 

puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per 

sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al 

nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació 

amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es 

disposa de compactadora amb rodes de goma, cal 

estendre una manta per sobre els llambordins per tal 

d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo 

al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB 

BEURADA: 
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de 

morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per 

aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida 

durant les 72 h següents. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les 

especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord 

amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es 

dedueixen 

- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 

acords a les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9E   PAVIMENTS DE PANOT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-

ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb 

morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

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 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme 

i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

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. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les 

voreres o els murets. 

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. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar 

plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel 

CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el 

propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 

elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una 

diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de 

resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no 

presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de col·locar començant per les vorades o els 

murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la 

beurada. 

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. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB 

BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les 

especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de mes d'1,5 m2: Es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 

acords a les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9F   PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació 

següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts 

reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i 

junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb 

morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats 

amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb 

sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts 

reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 
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- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, 

uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara 

més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions 

rectes, segons l’especejament definit en la DT. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit 

pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una 

diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de 

resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no 

presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 

8% 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les 

especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 

següents a la seva col·locació. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que 

puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per 

sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al 

nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació 

amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo 

al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB 

BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de 

morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per 

aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida 

durant les 72 h següents. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les 

especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els 

criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 

acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9G1   PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE 

ADDITIUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger 

d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment 

pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una 

textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó 

següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en 

paviments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació 

especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per 

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 

les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas 

a la prevista a la DT. 

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. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

Resistència característica a compressió estimada (Fest) al 

cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat 

en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de 

complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que 

durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 

a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 

aquestes condicions, s’han de prendre les mesures 
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necessàries per tal de garantir que en el procés 

d’enduriment del formigó no es produiran defectes en 

els elements ni pèrdues de resistència. 

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. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, 

s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les 

indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, 

s'ha de controlar constantment la temperatura del 

formigó, que no ha de superar en cap moment els 

30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la 

mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense 

que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui 

amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 

superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot 

passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini 

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. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci 

l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en 

tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 

un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària 

<= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent 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 

formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos 

senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa 

construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte 

antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 

cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest 

junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament 

al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 

interrupció del formigonament que faci témer un inici 

de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests 

junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si 

és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions 

de la DF. 

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 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 el seu 

acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una 

zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha 

d'estendre la segona abans que la primera comenci el 

seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 

capes no ha de passar més d'1 hora. 

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 

s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els 

cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 

mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a 

criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 

capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 

amb llum natural. 
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La DF podrà autoritzar la substitució de les textures 

per estriat o ranurat, per una denudació química de la 

superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, 

excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, 

el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 

l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa 

durant els 3 dies següents al formigonament, a 

excepció del imprescindible per a l'execució de junts i 

la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el 

formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 

28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer 

abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el 

mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 

mínim dos carrils al mateix temps. 

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 ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir 

net amb els dispositius adequats acoblats a les 

mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de 

recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 

funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la 

pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de 

guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 

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. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa 

entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les 

erugues interposant bandes de goma, xapes 

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. 

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. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma 

suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de 

la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en 

el cas de formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte 

en zones aïllades, comprovades amb un regle no 

inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient 

perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 

formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a 

punt una llargària d'encofrat no inferior a la 

corresponent a 3 h de formigonament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb 

les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 

acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment conformen 

la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions 

d'irregularitat superiors a les tolerables. 

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. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament 

dels treballs de preparació de la superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat 

lateral, en el cas en que sigui necessari. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo 

que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

F9G2   PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB 

ADDITIUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger 

d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment 

pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una 

textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó 

següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en 

paviments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació 

especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per 

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 

les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas 

a la prevista a la DT. 

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. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

Resistència característica a compressió estimada (Fest) al 

cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat 

en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de 

complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 
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- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que 

durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 

formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre 

les mesures necessàries per tal de garantir que en el 

procés d’enduriment del formigó no es produiran 

defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 

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. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, 

s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les 

indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, 

s'ha de controlar constantment la temperatura del 

formigó, que no ha de superar en cap moment els 

30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la 

mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense 

que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui 

amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura 

superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot 

passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini 

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. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci 

l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot 

moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 

excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 

10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent 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 

formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos 

senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa 

construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte 

antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 

cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest 

junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament 

al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 

interrupció del formigonament que faci témer un inici 

de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests 

junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si 

és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions 

de la DF. 

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 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 el seu 

acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una 

zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha 

d'estendre la segona abans que la primera comenci el 

seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues 

capes no ha de passar més d'1 hora. 

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 

s'evapori l'aigua. 
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L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, 

s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc 

en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la 

màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta 

de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els 

cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 

mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a 

criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 

capa amb prou antelació per a que es pugui acabar 

amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures 

per estriat o ranurat, per una denudació química de la 

superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, 

excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, 

el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 

l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa 

durant els 3 dies següents al formigonament, a 

excepció del imprescindible per a l'execució de junts i 

la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el 

formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 

28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer 

abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el 

mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 

mínim dos carrils al mateix temps. 

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 ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir 

net amb els dispositius adequats acoblats a les 

mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de 

recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 

funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la 

pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia 

de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 

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. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa 

entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les 

erugues interposant bandes de goma, xapes 

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. 

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. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma 

suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de 

la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en 

el cas de formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte 

en zones aïllades, comprovades amb un regle no 

inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient 

perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 

formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a 

punt una llargària d'encofrat no inferior a la 

corresponent a 3 h de formigonament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb 

les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 

acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment conformen 

la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions 

d'irregularitat superiors a les tolerables. 
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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. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament 

dels treballs de preparació de la superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat 

lateral, en el cas en que sigui necessari. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo 

que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

F9GZ   ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc 

per tal de obtenir: 

- Caixa per a junt de dilatació 

- Junt de retracció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Formació de junt amb serra de disc: 

- Replanteig del junt 

- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i 

amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 

escantonades. 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu 

defecte on indiqui la DF. 

Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del 

paviment 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària:  ± 10% 

- Alçària:  ± 10% 

- Replanteig:  ± 1% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al 

paviment (cops, ratlles, etc.). 

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui 

suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans 

de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 

6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament 

s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMACIÓ DE JUNT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les 

especificacions del projecte, comprovada i acceptada 

expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que 

se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

*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) 

 

F9H   PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa col.locada i compactada. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la 

temperatura ambient. 

- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, 

col·locada a temperatura superior a la de l’ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb 

una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als 

perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a 

la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al 

grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 

l'assaig Marshall (NLT-159). 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 

100% del previst a la secció tipus de la DT 

L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser 

inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per 

a ella a la secció-tipus. 

L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser 

inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 

- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals 

possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 

densitat i acabat que la resta de la capa. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 

- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 

- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat 

que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat 

d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants 

o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament 

començant per la vora inferior de la capa i amb la major 

continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu 

automàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les 

categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per 

estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa 

en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 

2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 

La mescla s'ha de col·locar en franges successives 

mentre la vora de la franja contigua estigui encara 

calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser 

compactada. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar 

una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per 

a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
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Els corrons han de portar la seva roda motriu del 

costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 

direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha 

compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 

compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes 

sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, 

i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm 

un de l'altra. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de 

piconar i allisar amb elements adequats, abans de 

permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts 

transversals de les capes de rodadura s'han de 

piconar transversalment, disposant els recolzaments 

necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies 

especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 

superfície, s'han de corregir segons les instruccions de 

la DF. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i 

acabat que la resta de la capa. 

La compactació s'ha de realitzar amb un corró 

vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o 

a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de 

pluja. 

Si la superfície està formada per un paviment 

heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els 

excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa 

permeables. 

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses 

drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element 

calefactor per a l’execució del junt longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva 

estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que 

la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a 

la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui 

inferior a la de la fórmula de treball. 

La compactació ha de començar a la temperatura més 

alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la 

fòrmula de treball i sense que es produeixi 

desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar 

mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 

mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser 

compactada. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser 

verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 

d'adherència. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins 

que la mescla no estigui piconada, a la temperatura 

ambient i amb la densitat adequada. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la 

posada en obra de la mescla quan la temperatura 

ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a 

minvar. Amb vent intens, després de glaçades, 

especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF 

pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 

També s’han de suspendre els treballs en cas de 

precipitacions atmosfèriques. 

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una 

sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera 

que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb 

un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la 

secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies 

previstes. 

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega 

des dels elements de transport i a la sortida de la 

estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant 

aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. 

Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, 
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s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de 

sentit del transit. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant 

l’amplària de cada capa realment construïda d'acord 

amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix 

menor dels dos següents: el que figura en els plànols 

o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat 

mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions 

d'irregularitats superiors a les tolerables. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària 

senyalada per la capa en la DT per la llargària 

realment executada. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els 

regs d'emprimació o d'adherència. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo 

que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

F9J   REGS SENSE GRANULATS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum 

asfàltic o reg de cura del formigó amb producte 

filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants 

hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En el reg d'imprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot 

quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de 

treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del 

lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una 

distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de 

ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o 

per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 

l/m2 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material 

engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o 

accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 

vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les 

rasants especificades a la DT. Ha de complir les 

condicions especificades per la unitat d'obra 

corresponent i no ha d’estar estovada per un excés 

d'humitat. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de 

ser capaç de distribuir la dotació de producte a la 

temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una 

uniformitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot 

completar l’aplicació manualment amb un equip 

portàtil. 

L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha 

de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 

El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació 

sobre les capes de reg no tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del 

reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva 

aplicació en dues vegades, si la DF ho considera 

necessari. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa 

de la capa superior. 

No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no 

s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa 

d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de 

l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha 

de ser <= 40 km/h. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de 

la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós 

existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han 

de reparar els desperfectes que puguin impedir una 

perfecta unió entre les capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s 

Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o 

la ruptura del lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s 

Saybolt Furol 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les 

rasants especificades a la DT Ha de complir les 

condicions especificades per l'unitat d'obra 

corresponent. 

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a 

l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha 

d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han 

de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 

l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de 

la DT. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG 

D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de 

cobertura per a donar obertura al trànsit. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

F9Z   ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per 

barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o 

ancorades a elements de formigó existents, o 

soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements 

estructurals següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les 

armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició 

de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid 

no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha 

de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten 

a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per 

soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es 

requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la 

ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres 

que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la 

ferralla sempre que es faci d'acord amb els 

procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui 

soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. 

Només s'admet soldadura en obra en els casos 

previstos en la DT i autoritzats per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al 

procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments 

en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la 

EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a 

les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb 

el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a 

l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les 

barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de 

soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a 

l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, 

s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 

quedar soterrats. 
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La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures 

abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos 

els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 

la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa 

norma. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, 

>= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  

>= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, 

pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 

de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, 

article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, 

mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les 

armadures han de complir l'especificat en la UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a 

màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 

no hi hagi empalmaments i la peça estigui 

formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha 

de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es 

formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 

no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en 

contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense 

justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades 

han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de 

quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les 

prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres 

aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de 

barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 

longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per 

solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per 

solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció 

armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció 

barra solapada de diàmetre major) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i 

transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i 

transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a 

velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 

mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que 

no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el 

recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les 

disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa 

vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, 

cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les 

barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està 

incorporat al preu de la unitat d’obra com a 

increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per 

kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions 

de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 

material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

I12   IMPLANTACIONS D'OBRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la 

bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el 

temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Muntatge i desmuntatge de bastida: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i 

protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la 

bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i 

senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció 

dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals 

superiors 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del 

pont 

- Col·locació de les plataformes de treball a terra 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i 

senyalització 

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 

cm de terra 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

Lloguer de bastida o pont penjant: 

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les 

condicions de seguretat 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les 

càrregues de treball i de vent, calculades d’acord amb la 

norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les 

càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser 

horitzontals. 

La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la 

documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en 

llocs que puguin resistir les empentes horitzontals 

previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada 

mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar material i de 80 

cm en altre cas. L’amplada mínima de pas en un punt es 

de 50 cm. 
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Les plataformes de treball han d’estar protegides amb 

una barana composada per un tub superior a 1000 

mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i 

un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la 

plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en 

contacte amb el parament vertical, si la separació es 

igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la 

barana. 

Han d’estar col·locats tots els elements de protecció 

de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de 

garantir la seguretat a la zona d’influència de la 

bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per 

un sistema d’escales fixes, interior o exterior, que 

compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 

486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en los lugares de trabajo” 

Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la 

trama d’aquestes (proporció de forats ) correspongui 

amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o 

de vehicles, han d’estar degudament senyalitzats i 

protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb 

cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa 

subministradora de la bastida, i especialment desprès 

de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions 

d’unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de 

treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi 

hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal 

comprovar la base de recolzament, l’existència de 

serveis, especialment línies elèctriques que puguin 

interferir, etc. 

No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb 

pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer 

personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que 

no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui 

completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de 

la DT, en mòduls de 5 m2. 

PONT PENJANT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con 

elementos prefabricados, materiales, medidas, cargas de 

proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de 

asiento para andamios de trabajo y puntales de 

entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes 

y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 

 

F21D   DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de 

sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 

mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 



Ajuntament de Riells i Viabrea  FASE 5 - PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ CAPA DE RODADURA 

Serveis Tècnics         EN CARRERS DEL NUCLI DE JÚNIOR PARK 

 IV PLEC DE CONDICIONS 

  

84 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o 

sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense 

solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre 

com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i 

apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats 

en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta 

de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior 

als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer 

alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha 

de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar 

convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir 

desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 

parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 

etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 

avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 

precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O 

CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de 

l'element, segons les especificacions de la DT. 

POU: 

m de fondària realment enderrocada, segons les 

especificacions de la DT. 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada segons les 

especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

F23   APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada 

per a comprimir les terres, per una protecció del 10% 

fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m 

d'alçària, com a màxim 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m 

d'amplària, com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma 

coordinada amb el procés d’excavació 

- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o 

autoritzi la DF. 

CONDICIONS GENERALS: 

La disposició, les seccions i les distàncies dels 

elements d'estrebada han de ser les que especifica la 

DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han 

d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els 

paraments que ho requereixin. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en 

cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després 

s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 

utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, 

l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 

d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 

cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en 

garantitzar la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables 

sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i 

estrebada realitzats, particularment després de pluges, 

nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 

restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de 

la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB-SE-C. 

*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se 

aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Zanjas y pozos 

 

F24   TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material 

procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, 

amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material 

procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 

reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
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- Transport o càrrega i transport de residus dins de 

l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la 

construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i 

transferència, amb contenidor o amb camió 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 

necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements 

adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, 

o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la 

DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa 

indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció 

del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 

DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A 

ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els 

materials procedents de l'excavació que la DF no 

accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui 

el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha 

fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per 

al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de 

manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les 

proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO 

ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 

d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 

de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord 

amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 



Ajuntament de Riells i Viabrea  FASE 5 - PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ CAPA DE RODADURA 

Serveis Tècnics         EN CARRERS DEL NUCLI DE JÚNIOR PARK 

 IV PLEC DE CONDICIONS 

  

87 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

catàleg de Residus de Catalunya. 

 

F91   ESPLANADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Estabilització "in situ" d'esplanades mitjançant 

l'addició al terreny de materials aglomerants. 

S'han considerat les estabilitzacions amb les addicions 

següents: 

- Estabilització amb calç 

- Estabilització amb ciment 

Tipus de sòls estabilitzats in situ segons les seves 

característiques finals: 

- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment 

- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment 

- S-EST3: estabilitzat amb ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Escarificació del terreny 

- Humectació o desecació del terreny 

- Distribució de l'additiu 

- Mescla del sòl amb l'additiu 

- Compactació de la mescla 

- Acabat de la superfície 

- Execució de junts 

CONDICIONS GENERALS: 

El terreny a estabilitzar no pot tenir matèria orgànica, 

sulfats, sulfurs, fosfats, nitrats, clorurs ni d’altres 

compostos químics que es troben en quantitats 

perjudicials. 

Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar, 

segons UNE 103204: 

- S-EST1:  < 2 % 

- S-EST2, S-EST3:  < 1 % 

Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, 

expressat  en SO3, segons UNE 103201:  < 1 % 

El sòl estabilitzat in situ ha de complir les següents 

especificacions: 

- Contingut de calç o de ciment, respecte del pes del 

sòl sec: 

     - S-EST1:  >= 2 % 

     - S-EST2, S-EST3:  >= 3 % 

- Compressió simple a 7 dies, segons NLT-305: 

     - S-EST3:  >= 1,5 MPa 

- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501: 

     - S-EST1:  >= 95 % 

     - S-EST2:  >= 97 % 

     - S-EST3:  >= 98 % 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en 

el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell 

amb les rasants previstes a la DT. 

La superfície de la capa acabada ha de presentar una 

textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i 

amb els pendents adequats. 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de 

complir amb els valors de la taula 512.7 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: 

     - Fons de desmunt i nuclis de terraplè:  ± 30 mm 

     - Esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC: + 0, - 20 mm 

- Amplària:  ± 10 cm de la prevista en els plànols de 

seccions tipus 

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

tipus 

ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 

La classe resistent del ciment ha de ser la 22,5 N o la 

32,5 N per a ciments especials tipus ESP-VI-1 i la 32,5 N 

per als ciments comuns. 

No s’han d’utilitzar ciments d’aluminat de calci, ni 

barreja de ciments amb addicions que no s’hagin fet a 

fàbrica. 

Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 

- Límit líquid (LL), segons UNE 103103:  >= 40 (S-EST2, 

S-EST3) 
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- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104:  >= 15 

(S-EST1, S-EST2, S-EST3) 

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 

S’ha d’utilitzar calç aèria CL-90. 

Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 

- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104: 

     - S-EST1:  >= 12 

     - S-EST2:  >= 12 i <= 40 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S’han d’aturar els treballs: 

- 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 donar-se gelades 

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques 

intenses 

Les operacions de distribució de l'additiu en pols 

s'han de suspendre en cas de vent fort. 

Si en la superfície d’assentament hi ha defectes o 

irregularitats que excedeixin les tolerables, s’han de 

corregir abans de l’execució de l’obra. 

S’ha d’escarificar tota l’amplària de la capa a 

estabilitzar i fins a la profunditat necessària per a 

obtenir el gruix d’estabilització indicat als plànols. 

El sòl per a estabilitzar s’ha de disgregar prèviament 

fins a una eficàcia mínima del 100 % al sedàs 25 mm 

de la UNE-EN 933-2 i del 80 % en estabilitzacions per 

a obtenir S-EST3 i S-EST2 i del 60 % en 

estabilitzacions S-EST1, referit al sedàs 4 mm de la 

UNE-EN 933-2. S’entèn com eficàcia de disgregació la 

relació entre el tamisatge a l’obra del material humit i 

el tamisatge a laboratori d’aquest mateix material 

dessecat i esmicolat 

El sòl disgregat no ha de tenir grumolls més grans de 

80 mm. 

S’ha d’humitejar o dessecar el sòl fins a aconseguir  el 

grau de disgregació establert i que la barreja amb la 

calç o el ciment sigui total i uniforme. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que 

s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per 

a evitar la formació de zones amb excés d'humitat. 

La dessecació, quan sigui necessària, s’ha de fer per 

oreig o amb l’addició i mescla de materials secs. 

L'additiu s'ha de distribuir uniformement mitjançant 

equips mecànics, amb la dosificació establerta aprovada 

per la DF i en forma de beurada. 

En obres petites o quan sigui convenient per l’excés 

d’humitat del sòl, la distribució de l’additiu es podrà fer 

en sec. 

En llocs no accessibles als equips mecànics es podrà fer 

la distribució manual de l’additiu. 

La mescla de l'additiu i la terra s'ha de continuar fins 

aconseguir un color uniforme i l'absència de grumolls 

de l'additiu. 

La mescla s’ha d’acabar abans de transcorreguda 1 hora 

des de l’aplicació de l’additiu. 

En el moment d’iniciar la compactació, la mescla ha 

d’estar solta en tot el seu gruix i el seu grau d’humitat 

ha de ser el corresponent al de l’òptima del assaig 

Proctor Modificat amb les toleràncies admeses. 

S’ha de compactar d’una sola tongada i fins a obtenir la 

densitat establerta a l’apartat anterior. 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip 

utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual 

a la de la resta de la capa. 

Una vegada compactada la tongada no s'ha de 

permetre una recrescuda de la mateixa. 

Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, 

podrà fer-se l’allisada amb motoanivelladora. 

Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada 

de treball s’haurà d’aplicar un reg de cura, d’acord amb 

l’establert al seu plec de condicions. 

Es podrà prescindir del reg de cura en capes 

estabilitzades que no siguin coronament d’esplanades. 

En aquests casos, s’haurà de mantenir la superfície 

humida durant un termini de 3 a 7 dies des del seu 

acabament. 

Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies 

posteriors a l’acabat de la unitat d’obra, el sòl 

estabilitzat s’haurà de protegir d’acord amb les 

instruccions de la DF. 
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ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de mitja 

hora sense procedir a l’inici de la compactació. 

L’acabat ha de concloure dintre del termini de 

treballabilitat de la mescla. 

S’han de disposar junts transversals de treball quan el 

procés constructiu s’interrompi un temps superior al 

de treballabilitat. 

En capes de coronament per a la formació 

d’esplanades de categoria E1, E2 i E3, segons 6.1 IC 

Secciones de firme, s'ha de prohibir qualsevol tipus de 

trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 

vehicles pesats durant els 7 dies, a no ser que la DF 

ho autoritzi expressament i establint prèviament una 

protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de 

granulat, que s'ha de retirar completament mitjançant 

escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra a 

sobre de la capa tractada. 

L’extensió d’una capa superior no s’ha de fer abans 

de transcorreguts 7 dies. 

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 

En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i 

mescla de la calç es podrà fer en dues etapes. 

S’ha de deixar curar la mescla entre ambdues 

operacions entre 24 i 48. 

Es podrà autoritzar la posada en obra de la següent 

capa de ferm immediatament desprès d’acabada la 

superfície, quan la compactació s’hagi fet amb corrons 

de pes superior a 25 tones i prèvia autorització de la 

DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CONDICIONS GENERALS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg 

de cura. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions 

d'irregularitats superiors a les tolerables. 

ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el 

granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que 

se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

F96   VORADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base 

de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre 

esplanada compactada 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- 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 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb 

morter 

Vorada de planxa d’acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
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- Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, 

net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de 

sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de 

quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha 

de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, 

net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de 

sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix 

pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes 

d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha 

d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que 

oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de 

l'assaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es 

produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el 

projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó 

comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la 

resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 

mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig 

previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels 

materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment 

d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte 

corresponen amb les especificades al projecte. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F98   GUALS DE PECES ESPECIALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les 

voreres. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base 

de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre 

esplanada compactada 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- 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 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades 

amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, 

net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma 

indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les 

correccions acceptades expressament per la DF. 

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. 

Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces 

especials, corresponents al dissseny del conjunt. 

En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha 

de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a 

tota l’amplària de les peces. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que 

oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de 

l'assaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es 

produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 

una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el 

projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 

la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó 

comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la 

resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 

mínim, de 3 dies. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F99Z   ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements per a la 

protecció d'escossells. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment per a tapes d'escossell 

- Tapa d'escossell 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Bastiment per a tapa d'escossell: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació del bastiment amb morter 

Tapa d'escossell: 

- Preparació i comprovació del bastiment 

- Col·locació de la tapa d'escossell 

CONDICIONS GENERALS: 
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L'element col·locat no ha de tenir defectes visibles ni 

modificacions de les condicions exigides als materials 

components. 

Toleràncies d'execució: 

- Balcament general:  ± 3 mm 

BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOSSELL: 

La part superior del bastiment ha de quedar al mateix 

pla que l'enrajolat perimetral i sòlidament travat al 

paviment per les seves potes d'ancoratge. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre el pla del bastiment i el de 

l'enrajolat:  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOSSELL: 

No hi ha condicions específiques del procés 

d'execució. 

TAPA D'ESCOSSELL: 

Si després de la col·locació apareixen defectes que no 

s'han vist abans o que s'han produït durant el procés, 

la tapa s'ha de treure i s'ha de canviar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F219   DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de 

paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre 

formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla 

bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i 

apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en 

funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 

reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta 

de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 

60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que 

ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, 

apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements 

de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis 

afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones 

d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en 

servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en 

servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com 

qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar 

convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir 

desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 

parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 

etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 

avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 

precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT 

D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les 

especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les 

especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons 

les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba 

la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones 

 

F221   EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a 

resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per mètodes arqueològics 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de 

paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el 

seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) 

amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Excavació manual per nivells 
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- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les 

restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements 

d’interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball 

preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb 

pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser 

foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 

amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de 

ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 

al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb 

compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i 

qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el 

desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de 

terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel 

procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al 

desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements 

existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, 

etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions 

d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 

reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i 

amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els 

elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els 

materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY 

O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans 

superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de 

maniobra de màquines o camions. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en 

superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de 

maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb 

la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de 

ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 

compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix 

l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en 

una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 

abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior 

als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 

restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de 

tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 
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- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 

m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL 

TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense 

soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de 

l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill 

de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal 

preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons 

les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la 

DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar 

les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 

amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi 

produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a 

reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments 

per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 

per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels 

camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 

eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no 

provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 

voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB-SE-C. 

 

F222   EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous 

de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 

utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de 

l’ordre d’execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o 

formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb 

pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat 

amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 

50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 

amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser 

foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera roca la que pot ser foradada amb 

compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les 

dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat 

o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la 

DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix 

l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior 

als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig 

previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la 

zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han 

de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  

<= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l’excavació de pous o rases per a 

fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per 

mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 

cm sense excavar fins al moment en que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els 

materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element 

susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de 

fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons 

de l’excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de 

l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones 

superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho 

determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en 

fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar 

afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, 

etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar 

acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les 

mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre 

l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. 
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Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l’excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el 

mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 

restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 

l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 

parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 

necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense 

soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de 

ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les 

roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs 

necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la 

DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar 

les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 

amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi 

produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a 

reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments 

per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 

per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels 

camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 

han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 

si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no 

provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 

voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se 

modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75). 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba 

la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 

Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 

aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 

F226   TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 
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Estesa i compactació de terres per tongades de 

diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat 

d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 

95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 

95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 

100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 

95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas 

necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques 

següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les 

condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del 

terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 

fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal 

i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 

Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 

exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, 

colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 

orgànica o amb qualsevol altre tipus de material 

marginal, han de complir l'especificat en l'article 

330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 

1382/2002. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes 

característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal 

d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i 

transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 

1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre 

placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació 

respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

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

1% 

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

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Planor:  ± 20 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que 

ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 

on s'ha d'especificar, com a mínim: 
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- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs d'execució de la partida. 

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. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal 

col·locar les capes inicials amb el gruix mínim 

necessari per tal de suportar les càrregues degudes a 

l'acció dels equips de moviment i compactació de 

terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, 

sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per 

capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior 

compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de 

tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 

assolir no ha de ser inferior a la del terreny 

circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de 

desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 

perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha 

de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes 

que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha 

d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent 

adequats per tal de permetre el treball de la 

maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir 

la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 

considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 

inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la 

tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, 

s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova 

tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 

forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de 

donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes 

en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la 

possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 

reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el 

mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i 

avisar a la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

F228   REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en 

zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti 

l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb 

sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta 

legalment autoritzada per al tractament d’aquests 

residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves 

naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta 

legalment autoritzada per al tractament d’aquests 

residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o 

granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les 

definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona 

exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de 

ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes 

característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal 

d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 

mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha 

de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 

en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir 

les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció 

dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 

d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al 

seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau 

de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt 

de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria 

orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 

que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la 

temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 

graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 

materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs d'execució de la partida. 

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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Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos 

s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 

tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de 

preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 

nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua 

a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior 

compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha 

d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 

de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a 

l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla 

de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de 

desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 

perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova 

tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 

forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures 

de contenció, les tongades situades a ambdós costats 

de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que 

l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de 

donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 

vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes 

en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el 

mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i 

avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la 

instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries 

per a no produïr moviments ni danys a la tuberia 

instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la 

intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma 

que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 

trobar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de 

materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la 

contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials 

de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 

superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

La partida d’obra inclou el subministrament i aportació 

del material en cas de graves, tot-u o material provinent 

del reciclatge de residus de la construcció, i no està 

inclòs en cas de que es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

F315   FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, 

amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, 

i operacions auxiliars relacionades amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les 

prescripcions establertes en la norma EHE, en especial 

les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 

armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 

classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o 

buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de 

mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en 

cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han 

de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 

sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, 

una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar 

distribuïdes uniformement dins de la massa de 

formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al 

cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat 

en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les 

armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en 

l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 

passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% 

dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 

50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny 

(D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 

mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 

m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha 

sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 

afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha 

de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci 

l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 

pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 

contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, 

un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha 

d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació 

del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats 

amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 

m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el 

rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per 

assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o 

de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, 

en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 

DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha 

arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la 

DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de 

retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 

s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de 

recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix 

màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 

sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta 

densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu 

aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la 

resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a 

mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de 

l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i 

vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

F325   FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, 

amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, 

i operacions auxiliars relacionades amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les 

prescripcions establertes en la norma EHE, en especial 

les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 

armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 

classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o 

buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de 

mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en 

cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han 

de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 

sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, 

una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar 

distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 

sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al 

cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat 

en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les 

armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en 

l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 

passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Distància entre junts: ± 200 mm 

- Amplària dels junts: ± 5 mm 

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o 

extradòs: ± 6 mm/3 m 

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en 

murs vistos: ± 12 mm 

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 

12 mm/3 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha 

sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 

afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha 

de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci 

l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 

pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 

contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, 

un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha 

d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació 

del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats 

amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 

m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el 

rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per 

assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o 

de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada 

per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha 

arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la 

DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de 

retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 

s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de 

recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix 

màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 

sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta 

densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu 

aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la 

resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a 

mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de 

l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i 

vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha 

d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per 

tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

F921   SUBBASES DE TOT-U 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a 

paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació 

de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les 

especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de 

la construcció o demolicions, provenint d’una planta 

autoritzada legalment per el tractament d’aquests 

residus. En obres de carreteres només es podrà 

utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, 

en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell 

amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al 

grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 

l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a 

T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i 

vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

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

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de 

complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a 

T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 

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

seccions tipus 

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

tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat 

que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no 

"in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha 

de fer a central excepte en els casos en que la DF 

autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una 

tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es 

considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions 

climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat de tal manera que es superen els valors 

següents: 

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

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

óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar 

segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 

superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la 

compactació. Després, l'única humectació admissible és 

la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
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La compactació s’ha de fer de forma continua i 

sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir 

la densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació 

ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu 

pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització 

de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 

adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 

prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que 

la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 

ser reparats pel contractista segons les indicacions de 

la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els 

necessaris per a compensar la minva de gruixos de 

capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo 

que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

F923   SUBBASES DE GRANULAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb 

tongades compactades de material granular. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de 

cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta 

legalment autoritzada per el tractament d’aquests 

residus. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en 

el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell 

amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau 

de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat 

que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi 

comprovat el grau de compactació de la precedent. 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura 

ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a 

l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels 

resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar 

i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal 

evitar la segregació o la contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de 

la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la 

capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, 

començant per les vores exteriors i progressant cap al 

centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 

ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu 

pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització 

de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 

adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 

prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que 

la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 

ser reparats pel contractista segons les indicacions de 

la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies 

especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 

profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el 

material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions 

de la DT. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els 

necessaris per a compensar la minva de gruixos de 

capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F931   BASES DE TOT-U 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a 

paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de 

cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions 

fixades en el plec de condicions corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta 

autoritzada legalment per el tractament d’aquests 

residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar 

a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en 

el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell 

amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau 

de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

Grau de compactació: 
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- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a 

T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 

i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

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

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de 

complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 

a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 

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

seccions tipus 

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

tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat 

que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les 

toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i 

no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 

també s'ha de fer a central excepte en els casos en 

que la DF autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una 

tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es 

considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions 

climatològiques no hagin produït alteracions en la 

seva humitat de tal manera que es superen els valors 

següents: 

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

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

humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar 

segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 

no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la 

compactació. Després, l'única humectació admissible és 

la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i 

sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la 

densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha 

d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu 

pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 

murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 

habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al 

cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la 

capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 

que es derivin d'aquest incompliment han de ser 

reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 

subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els 

necessaris per a compensar la minva de gruixos de 

capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que 

se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

F971   BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la 

formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de base per a rigola, amb formigó en 

massa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Base per a rigola: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació del formigó 

- Acabat de la superfície 

- Protecció del formigó fresc i cura 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

El formigonament no pot tenir esquerdes, 

disgregacions o buits en la seva massa. 

Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a 

escaire. 

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada 

sobre el suport al mateix nivell que la base de 

formigó de la vorada. 

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap 

punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) 

al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat 

en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat 

i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la 

capa superficial del formigó fresc. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu 

adormiment. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es 

produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibració manual fins 

aconseguir una massa compacta i sense que es 

produeixin segregacions. 

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al 

projecte és necessària l'autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la 

resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a 

mínim, de 3 dies. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). 

 

F974   RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació 

de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra 

natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Rigola amb peces col.locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara 

superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 

4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 

rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o 

tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i 

uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil 

i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb 

beurada de ciment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat 

i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que 

oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de 

morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat 

fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FBA   SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització 

horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

- Marques transversals 

- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps 

d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i 

ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
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El color de la marca ha de correspondre a la 

referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la 

UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  

1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació 

sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l’establert en la Norma de 

Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 

Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació 

vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la 

calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 

PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 

divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 

solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran 

sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color 

groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, 

distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ 

haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 

limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de 

part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com 

a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de 

l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 

m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 

la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 

número de senyals complementaris, que es necessitin 

col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 

obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització 

mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 

següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons 

màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 

– 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques 

TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions 

(Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en 

autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 

llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que 

podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a 

terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant 

senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes 

o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
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visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema 

de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o 

s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 

detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el 

dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 

fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular 

dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 

l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció 

obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una 

alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la 

carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat 

permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit 

reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i 

amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar 

l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 

senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar 

neta, sense materials no adherits i completament 

seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no 

pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no 

té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 

tractament per a donar-li el grau d'adherència 

suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar 

restes de productes o materials utilitzats per al curat 

del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de 

corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 

del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig 

topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el 

procés inicial de secat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES 

TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions 

de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja 

i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les 

especificacions de la DT, mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja 

i acondicionament del paviment a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la 

Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 

carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización 

horizontal. Comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se 

aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

 

FBB1   SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE 

REGULACIÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al 

seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de 

regulació 

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 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

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 de 1 kN aplicats al seu centre 

de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 

seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix 

de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

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. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les 

llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

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 

 

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. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les 

característiques indicades en les normes UNE 135312 i 

UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE 

REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 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. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FBB2   SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al 

seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals d'informació 

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 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

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 de 1 kN aplicats al seu centre 

de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 

seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix 

de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

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. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les 

llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 

 

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 

 

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. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les 

característiques indicades en les normes UNE 135312 i 

UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE 

REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 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. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FBB3   PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu 

suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques complementàries dels senyals, fixades al 

senyal principal 
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- 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 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

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 de 1 kN aplicats al seu centre 

de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 

seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix 

de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

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. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les 

llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

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 

 

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. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les 

característiques indicades en les normes UNE 135312 i 

UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE 

REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 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. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FBB4   RÈTOLS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu 

suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

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 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 
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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 de 1 kN aplicats al seu centre 

de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 

seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix 

de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

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. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les 

llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

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 

 

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. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les 

característiques indicades en les normes UNE 135312 i 

UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions 

de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de 

vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

IBB4   RÈTOLS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu 

suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

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 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

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 de 1 kN aplicats al seu centre 

de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 

seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de 

la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 
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VIALS PÚBLICS: 

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. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les 

llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

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 

 

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. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les 

característiques indicades en les normes UNE 135312 i 

UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions 

de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo 

relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se 

aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

ID1   DESGUASSOS I BAIXANTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o 

polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica 

o clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar 

exsudacions ni ha d’estar exposat a obstruccions. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut 

descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 

contrapendent. 

Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa 

canonada col.lectiva 

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de 

tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de 

portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 

Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no 

s’han de subjectar amb guix o morter. 

El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer amb 

contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que 

s’ha d’ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 

Separació de les subjeccions: 

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 

Llargària del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d’aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 

Pendent del ramal: 
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- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d’aparells amb sifó individual: 

     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d’instal·lació no ha d'alterar les 

característiques de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de 

la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

FD5G   CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de canal amb peces prefabricades de 

formigó col·locades sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació de les peces prefabricades 

- Segellat dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades 

segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la 

DT. 

Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar 

fets amb morter de ciment. 

S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar 

reblerts amb material elàstic, el qual ha de complir amb 

les especificacions del Plec de Condicions Tècniques 

corresponent. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han 

d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de no 

produir salts d'aigua o ones. 

Resistència característica estimada del formigó de la 

solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -

10 mm) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera 

que no es produeixin disgregacions. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de 

començar pel punt més baix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurat sobre el terreny. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 



Ajuntament de Riells i Viabrea  FASE 5 - PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ CAPA DE RODADURA 

Serveis Tècnics         EN CARRERS DEL NUCLI DE JÚNIOR PARK 

 IV PLEC DE CONDICIONS 

  

120 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se 

aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

FD5H   CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A 

DRENATGES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces 

prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, 

sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge dels mòduls prefabricats 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de 

desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 

- Col·locació de les reixes 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 

fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada 

sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació 

del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar 

preparat. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de 

residu. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) 

al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li 

entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del 

formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 

cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, 

sense que es produeixin disgregacions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FD5J   CAIXES PER A EMBORNALS 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre 

solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i 

eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de 

desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de 

desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la 

fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada 

sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació 

del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar 

preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de 

residu. 

Resistència característica estimada del formigó de la 

solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en 

m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 

-10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o 

buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en 

cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

Resistència característica estimada del formigó de les 

parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les 

filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un 

arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 

revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 

defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense 

discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 

paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li 

entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del 

formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 

cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, 

sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i 

humitejades les superficies que l'han de rebre. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 

aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se 

aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

FD5K   CAIXES PER A INTERCEPTORS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, 

sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i 

eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de 

desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de 

desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària 

prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 

la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació 

del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 

adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar 

preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de 

residu. 

Resistència característica estimada del formigó de la 

solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -

10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits 

a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en 

cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

Resistència característica estimada del formigó de les 

parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
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CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les 

filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un 

arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 

revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o 

altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense 

discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 

paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que 

oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació 

del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 

ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 

m, sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i 

humitejades les superficies que l'han de rebre. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

INTERCEPTORS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba 

la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que 

se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

FD5L   DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Col.locació de làmina amb relleu de forma que un cop 

fixada o recolzada en l’element, formi canals per on 

pugui circul.lar l’aigua. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locada amb fixacions mecàniques 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

Col·locació amb fixacions mecàniques: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de la làmina 

- Col.locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, 

acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la 

superfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un 

mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
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Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 

sentit del recorregut de l'aigua. 

Els acords de la membrana amb els paraments 

verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins 

d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, 

cal cumplir l’especificat en l’apartat 2.1.3.1 del DB HS 

1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar 

segellada. 

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la 

superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de 

quedar en contacte amb l'origen de l'humitat 

(terreny). 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els 

materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Cavalcaments:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 50 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que 

puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de 

les persones, equips o materials. 

Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient 

màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la 

membrana. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions 

de la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 

corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

FD5Z   ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a 

drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o 

pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l’element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben 

assentat sobre les parets de l'element drenant, 

anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament 

fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 

sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de 

quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han 

de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar 

recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 

produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 

mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, 

ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de 

la DT. 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FD55   DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de drenatge amb tubs de formigó porós. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs amb solera de formigó 

- Tubs sense solera de formigó 

- Junts secs 

- Junts enllardats amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera, en el seu cas 

- Col·locació dels tubs 

- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant 

prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte 

per a cada tram i seguir les alineacions indicades en 

la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels 

pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

Pendent:  >= 0,5% 

Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 

Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 

- Pendent > 4%:  ± 0,50% 

- Rasants:  ± 20 mm 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de 

material filtrant de granulometria adequada a les 

característiques del terreny i del tub. 

TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre una solera 

de formigó. 

La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir un 

gruix uniforme sota la directriu inferior dels tubs. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir 

esquerdes ni defectes de formigonament com 

disgregacions o cocons a la seva massa. 

Resistència característica estimada del formigó de la 

solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la solera:  - 5 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat 

en l'artícle 5.7.2 de l'annex 10 de la norma EHE. 

JUNTS SECS: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb el 

junt sec. 

JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i agafat 

amb morter. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Gruix dels junts entre tubs:  <= 1,5 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs 

lliures d'aigua i de terres engrunades. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de 

la rasa i la col·locació dels tubs. 

No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense 

l'autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar 

aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més 

baix. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha 

d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 



Ajuntament de Riells i Viabrea  FASE 5 - PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ CAPA DE RODADURA 

Serveis Tècnics         EN CARRERS DEL NUCLI DE JÚNIOR PARK 

 IV PLEC DE CONDICIONS 

  

126 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 

comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense 

procedir al rebliment amb material filtrant. 

TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el 

seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera 

que no es produeixin disgregacions. 

JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col·locar 

per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de 

la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície 

d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material 

filtrant. 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Aquest criteri no inclou la execució del llit de material 

filtrant. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se 

aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que 

se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

 

 

Riells i Viabrea, febrer de 2019. 

 

 

 

J.Carles Blazquez Lajara   

Arquitecte Tècnic Municipal 
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V CONTROL DE QUALITAT 
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PLEC DE CONDICIONS DE CONTROL DE QUALITAT 

 

Introducció: Organització del plec. 

 

Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar 

el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents 

prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el 

concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 

d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element 

és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del 

control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 

Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que 

s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de 

recepció de l’element simple). 

 

Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en 

termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

Operacions de Control a realitzar 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

Criteris de presa de mostra 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

Especificacions 

Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès 

incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt 

de vista del control de qualitat. 
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Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris 

segons les especificacions exigides. 

 

El cost del control de qualitat dels materials i de l’execució de l’obra està repercutit en els preus unitaris 

de les partides que componen el projecte, de manera que en cap cas podrà ser reclamat cap import 

relacionat amb aquest concepte per part del contractista. En cas de que s’hagi de repetir l’execució 

d’unitats d’obra i/o dels assajos corresponents, tampoc podrà ser reclamat cap import relacionat amb 

aquest concepte. 

 

Control documental en obres d’Urbanització 

 

Els plans de control en obres d’Urbanització preveuen la complimentació per part del contractista, d’una 

documentació que deixi constància de les condicions de recepció dels materials i de la correcta execució 

de les diferents unitats d’obra. Són les denominades fitxes de control, que poden ser substituïdes, en cas 

de que el contractista disposi de procediments ISO 9000, pels documents previstos en dits procediments.  

 

Es presenten els models de fitxes de control que es proposen per l’obra concreta. La documentació haurà 

de ser complimentada en paral·lel a l’execució de les unitats corresponents i es recopilarà dins de l’arxiu 

de documentació de l’obra. El nombre de fitxes (o documents ISO) a complimentar i els criteris aplicats, 

es decidiran, abans de l’inici de les obres, dins del corresponent grup responsable de control de qualitat 

constituït pel contractista adjudicatari, la direcció d’execució i el laboratori d’autocontrol.  

 

 

A continuació es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per aquesta obra. 

Per a la resta d’àmbits de control utilitzats (veure llistat d’associació PO-AC), són vàlids estrictament els 

criteris generals. 

 

 

ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G (TANCADES) 

FAMÍLIES BANC DE PLECS BEDEC i GISA:  B9H1, G9H1 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

 

OPERACIONS DE CONTROL 

 

Fórmula de treball. 
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Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 dosificacions 

diferents de betum: 

 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 

1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 

1  Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 

percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 

1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 

1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i intermitja). 

 

Control de fabricació. 

 

Inspecció a la planta de fabricació. 

Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es realitzaran els 

següents assaigs: 

Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139)    

1 Equivalent de sorra (NLT-113)   

Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla. 

 

Control de recepció. 

 

Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 

1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 

1  Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 

percentatge de buits de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es prepararan 6 provetes mes per assajar a 

tracció indirecta (3 al laboratori d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB). 

 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 

1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 

 

 

 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

 

Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i abans 

d’entrar en l’assecador. 
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El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la 

descarrega de la planta. 

Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per la 

tarda. 

 

ESPECIFICACIONS 

 

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 

S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles 

calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra 

sigui superior a 50 km o 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 

 

La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball, que 

inclourà: 

 

Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la classificació en 

calent. 

Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m i 80 m. 

Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids. 

Densitat màxima a aconseguir. 

En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps a exigir per 

a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 

Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 

La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 

 

En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric (UNE 

7-139) i (NLT-165)): 

 

 

 

 

   FUS                      TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) 

 GRANULO-                        (TAMISOS UNE 7-050) 

 METRIC     

  40    5     20    12,5    10      5     2,5   0,630  0,320  0,160  0,080 

 Dens D12 100 80-95 72-87 50-65 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 
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 D20 100 80-95 65-80 60-75 47-62 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

Semi- S12 100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

dens S20 100 80-95 65-80 60-75 43-58 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

 S25 100 80-95 75-88 60-75 55-70 40-55 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

Gros G20 100 75-95 55-75 47-67 28-46 20-35 8-20 5-14 3-9 2-4 

 G25 100 75-95 65-85 47-67 40-60 26-44 20-35 8-20 5-14 3-9 2-4 

 

El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control 0511, 0524, 

0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 

 

Toleràncies (mescla fabricada): 

 

- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050)  ± 3% del pes total dels granulats 

Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050)  ± 2% del pes total dels granulats 

Tamís 0,08 (UNE 7-050)  ± 1% del pes total dels granulats 

 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

- Sorres artificials  > 65 

- Sorres naturals  > 75 

 

La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a referència 

els criteris següents: 

 

CONCEPTE  INTERM. BASEREGULARITZ./TRÀNSIT 

Relació ponderal filler-betum 1,2 1,0 1,2 

No. de cops per  75 75 

Estabilitat (kgf)  >=1000     >=1000  >=1000 

Deformació (mm)  2-3,5 2-3,5 2-3,5 

% de buits en mescla 4-8 4-9 4-6 

% de buits en granulats D,S   12     >15 -     >15 

% de buits en granulats D,S,G 20     >14 >14     >14 

% de buits en granulats S,G   25     >13 >13       - 

 

Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 

 

Capa de base 3,5 % 

Capa intermitja 4 % 

Capa de trànsit 4,5 % 
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En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de 

pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de deformació en 

l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents valors (m/min): 

 

 

CATEGORIA DE 

TRÀNSIT 

ZONA TÈRMICA ESTIVAL 

 CÀLIDA MITJANA TEMPERAT 

T0 i T1 15 20 

T2 15 20 

T3 20 - 

T4 20 - 

 

Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 

 - Lligant hidrocarbonat  ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)  <= 25% 

 

El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de 

forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, 

s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves comportes 

de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de 

les seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant. 

En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, 

aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 

Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament 

dels indicadors de temperatura d’àrids i betum. 

 

Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o 

sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es 

retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les que 

l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. 

 

La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de 

validesa definit juntament amb la fórmula de treball. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant 

calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades 

respecte a la fórmula de treball. 

 

Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum 

hauran de complir les condicions especificades. 

 

Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions fixades 

en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de 

temperatura establerts. 

 

Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. 

En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o substitució. 

 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Operacions de control 

 

Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 

Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 

Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 

Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 

Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de 

compactació. 

Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 

Extracció de 8 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % de buits (NLT-168), 

i assaig a tracció indirecta. 

Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 

Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i banda de 

la plataforma.  

Comprovació de l’amplada de la plataforma. 

En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada mitjançant el 

mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.  

Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 
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Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la capa. 

 

Criteris de presa de mostra. 

  

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla bituminosa 

s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a la secció 

transversal. 

 

Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en 

que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de 

transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient. 

 

 

Especificacions 

 

Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en 

calent que s’hagi d’utilitzar. La D.O. determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 

part integrant de l’obra en construcció. 

 

 

La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el moment 

de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 

les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 

ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 

partida d'obra. 

El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat 

d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 

treball. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 

continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb reguladors de gruix 

aprovats per la D.O. 

Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 

L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant 

el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
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L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 

La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 

Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia 

d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

 

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 

estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de 

l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, 

abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 

 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de la 

maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 

irregularitats s'han de corregir manualment. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 

direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 

superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.O. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la 

temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 

densitat i acabat que la resta de la capa. 

 

Toleràncies d'execució: 

Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ± 10 mm 

- Nivell de la capa de base  ± 15 mm 

- Amplària de la capa  - 0 mm 
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- Planor de la superfície ± 4 mm/3 m 

 

Regularitat superficial (IRI): 

- 50% de la capa de trànsit  <= 1,5 dm/hm 

- 80% de la capa de trànsit  <= 2 dm/hm 

- 100% de la capa de trànsit  <= 2,5 dm/hm 

- 50% de la 1ª capa sota trànsit  <= 2,5 dm/hm 

- 80% de la 1ª capa sota trànsit  <= 3,5 dm/hm 

- 100% de la 1ª capa sota trànsit  <= 4,5 dm/hm 

- 50% de la 2ª capa sota trànsit  <= 3,5 dm/hm 

- 80% de la 2ª capa sota trànsit  <= 5,0 dm/hm 

- 100% de la 2ª capa sota trànsit  <= 6,5 dm/hm 

 

 

Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 

 - Gruix de cada capa: 

 - En capa de trànsit  >= 100% del gruix teòric 

 - En la resta de capes  >= 80% del gruix teòric 

 - Gruix del conjunt  >= 100% del gruix teòric 

 

La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig Marshall 

(NLT-159): 

 - Capes de gruix superior a 6 cm  98 % 

 - Capes de gruix <= 6 cm  97 % 

 

 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan es 

compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la 

capa acabada. En altre cas, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les 

modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de 

qualitat exigit. 

 

El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar 

globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 
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El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les condicions 

especificades. 

 

El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per aquests 

valors es defineix a continuació: 

 

Propietat       Nombre màxim      Tolerància addicional 

                            de punts d’incompliment      en el resultat 

 

Densitat      3    2% 

Gruix       3    10% 

Resistència al lliscament    1    0,05 

 

La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, 

sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de 

testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà inferior a 3. 

 

Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 

sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O.. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
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ANNEX 1:  Temps de Realització dels Assaigs 

TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 

   TERMINI (dies) 

Codi Nom Complet Norma min max 

BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV115104 DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 

BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS UNE 7-235-71 1 2 

BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 

BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 

BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2 

BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 

BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 

BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi Nom Complet Norma min max 

BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 

BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 

BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3 

BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2 

BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 

BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2 

BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 EXP 3 4 

BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4 

BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. POTAS.)  UNE 80-215-88 3 4 

BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC) UNE 80-215-88 1 2 

BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 

BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2 

BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 

BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 
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BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3 

BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 

BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2 

BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91 1 2 

BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA) NLT 109-87 1 1 

BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR) ASTM D 3017-78 1 1 

BV1DS10Q PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (NLT) NLT 357-86 1 1 

BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV) SNV 70317 1 1 

BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 

BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 

BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2 

BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 

BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 
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BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2 

BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2 

BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 mm UNE 83-821-92 EXP 1+EDAT 1+EDAT 

BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 

BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 (1) 1R 1 2 

BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 1R 10 15 

BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA UNE 36-092-81 (1) 2 3 

BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 

BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm) UNE 14-011-57 2 3 

BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS)  1 2 

BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER  1 2 

BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX14 TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-1-95 1 2 

BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 

BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 
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BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 EXP 1 2 

BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 

BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2 

BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ) UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOPRÈ/JUNT) UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 (6-4) 1 2 

BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-90(6-3)1R 2 3 

BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-165-87 1R ERR 1 6 

BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-220-85 (1) 1R 1 2 

BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 

BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 

BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 
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BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL  1 2 

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57) 3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 16.02.32A(7.61) 2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57) 3 5 

BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 16.02.31A(10.7) 2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10 

BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 1R 2 3 

BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 EXP 1 2 

BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 EXP 3 4 

BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 EXP 1 2 

BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6 

BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3 

BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4 

BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 EXP 7 10 

BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 EXP 2 3 

BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 EXP 2 3 

BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 EXP 2 4 

BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 EXP 2 3 

BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 EXP 1 2 

BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3 

BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1 
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BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3 

BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3 

BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C09 RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 

BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MARSHALL) NLT 159-86 2 3 

BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) NLT 162-84 5 6 

BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)  1 1 

BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI  1 3 

BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI  1 3 

BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC  321/95 1 2 

BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM) NLT 332-87 1 1 

BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 

BVZ10001 TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 
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PLA DE CONTROL 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment expossats, 

s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 

No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 

producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista 

haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.  

 

A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 

per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada 

proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

 

En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 

producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  

 

S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de 

qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi 

d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 

d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si 

algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment 

de formigó d’aquesta planta. 

 

El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 

atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà 

a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin 

pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

El pla de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del pressupost d’obra 

(activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan no 

hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

 

Riells i Viabrea, febrer de 2019. 

 

 

 

J.Carles Blazquez Lajara  

Arquitecte Tècnic Municipal  
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FITXA D'AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA PER A RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 

MATERIAL:   Aigua per a formigons i morters 

 

Fabricant: 

 

Data de recepció: 

 

Producte amb marca AENOR o similar   SI   •                            NO  • 

 

Comprovacions i assaigs realitzats: 

 

  

COMPROVACIONS I ASSAIGS DATA REALITZACIÓ 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7234)  

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7130)  

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7131)  

Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)  

Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

 

 

Observacions: 
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Signat, EL CONTRACTISTA: Vist i Plau 

 LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

  

  

  

  

Nom: Nom: 

Data: Data: 

 

El Vist i Plau de la Direcció de l'execució de l'obra no representa l'acceptació de la recepció del material 

corresponent. 
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FITXA D'AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA PER A RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 

MATERIAL:  Sorres per a formigons i morters 

 

Fabricant: 

 

Data de recepció: 

 

Producte amb marca AENOR o similar   SI   •                            NO  • 

 

Comprovacions i assaigs realitzats: 

 

  

COMPROVACIONS I ASSAIGS DATA REALITZACIÓ 

Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera  

Inspecció del lloc de procedència  

Inspecció visual del material a la seva recepció  

Control de l’alçada dels acopis per tal d’evitar segregacions  

Fins que passen pel garbell 0,080 (UNE 7-135)  

Terrossos d'argila (UNE 7-133)  

Partícules toves (UNE 7-134)  

Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE 7-050) i que 

sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 7-244). 

 

Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE 83-120)  

Contingut de Ió CL- (UNE 83-124)  

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121)  

Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic i sulfat sòdic 

(UNE 7-136) 

 

Equivalent de sorra (UNE 83-131)  

Friabilitat de la sorra (UNE 83-115)  

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134)  

Assaig d’identificació per raigs X  

Assaig granulomètric (UNE 7-139)  

 

 

Observacions: 
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Signat, EL CONTRACTISTA: Vist i Plau 

 LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

  

  

  

  

Nom: Nom: 

Data: Data: 

 

El Vist i Plau de la Direcció de l'execució de l'obra no representa l'acceptació de la recepció del material 

corresponent. 
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FITXA D'AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA PER A RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 

MATERIAL:   Graves per a formigons  

 

Fabricant: 

 

Data de recepció: 

 

Producte amb marca AENOR o similar   SI   •                            NO  • 

 

Comprovacions i assaigs realitzats: 

 

  

COMPROVACIONS I ASSAIGS DATA REALITZACIÓ 

Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera  

Inspecció del lloc de procedència  

Inspecció visual del material a la seva recepció  

Control de l’alçada dels acopis per tal d’evitar segregacions  

Fins que passen pel garbell 0,080 (UNE 7-135)  

Coeficient de forma (UNE 7-238)  

Terrossos d'argila (UNE 7-133)  

Partícules toves (UNE 7-134)  

Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE 7-050) i que 

sura en un líquid de pes específic 2 (UNE 7-244). 

 

Compostos de sofre (SO3) (UNE 83-120)  

Contingut d’Ió Cl- (UNE 83-124)  

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121)  

Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic i sulfat sòdic 

(UNE 7-136) 

 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134)  

Resistència al desgast Los Angeles (UNE 83-116)  

Assaig d’espectrografia d’infrarrojos  

Assaig granulomètric (UNE 7-139)  

 

 

Observacions: 
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Signat, EL CONTRACTISTA: Vist i Plau 

 LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

  

  

  

  

Nom: Nom: 

Data: Data: 

 

El Vist i Plau de la Direcció de l'execució de l'obra no representa l'acceptació de la recepció del material 

corresponent. 

 



Ajuntament de Riells i Viabrea  FASE 5 - PROJECTE D’OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ CAPA DE RODADURA 

Serveis Tècnics         EN CARRERS DEL NUCLI DE JÚNIOR PARK 

 V CONTROL DE QUALITAT 

  

157 

FITXA D'AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA D'EXECUCIÓ D’UNITAT D’OBRA 

 

UNITAT: Fonaments, barreres de seg. i reblerts de formigó en massa 

 

Localització: 

Data d’inici:      Data final: 

Incidències a destacar: 

 

 

 

Comprovacions realitzades: 

 

COMPROVACIÓ CORRECTA EXECUCIÓ DATA SIGNATURA (*) 

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

 

  

Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre 

el formigó i de les condicions d’encofrat. 

  

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra 

abans del formigonat. 

  

Inspecció del procés de formigonat. 

 

  

Control del  desencofrat i del procés i condicions de curat. 

 

  

Control de les condicions geomètriques d’acabat. 

 

  

Inspecció visual de la unitat finalitzada. 

 

  

 

(*) Signat: 

 

 

Observacions: 
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Certifico la bona execució, 

 EL CONTRACTISTA: 

Vist i Plau  

LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

  

  

  

  

  

Nom: Nom: 

Data: Data: 

 

El Vist i Plau de la Direcció de l'execució de l'obra no representa l'acceptació de la unitat de l'obra 

corresponent. 
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 FITXA D'AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA PER A RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 

MATERIAL:  Elements de fosa per a marcs i tapes  

 

Fabricant: 

 

Data de recepció: 

 

Producte amb marca AENOR o similar   SI   •                            NO  • 

 

Comprovacions i assaigs realitzats: 

 

  

COMPROVACIONS I ASSAIGS DATA REALITZACIÓ 

Inspecció visual del material en cada subministrament  

Recepció del certificat de qualitat del fabricant  

Observació de les marques d’identificació del fabricant (EN 124)  

Control geomètric i de pes (EN 124)  

Assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124)  

 

 

Observacions: 
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Signat, EL CONTRACTISTA: Vist i Plau 

 LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

  

  

  

  

Nom: Nom: 

Data: Data: 

 

El Vist i Plau de la Direcció de l'execució de l'obra no representa l'acceptació de la recepció del material 

corresponent. 
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 FITXA D'AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA PER A RECEPCIÓ DE MATERIALS 

 

MATERIAL:   Subministrament de plantes 

 

Fabricant: 

 

Data de recepció: 

 

Producte amb marca AENOR o similar   SI   •                            NO  • 

 

Comprovacions i assaigs realitzats: 

 

  

COMPROVACIONS I ASSAIGS DATA REALITZACIÓ 

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)  

 

 

Observacions: 
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Signat, EL CONTRACTISTA: Vist i Plau 

 LA DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

  

  

  

  

Nom: Nom: 

Data: Data: 

 

El Vist i Plau de la Direcció de l'execució de l'obra no representa l'acceptació de la recepció del material 

corresponent. 
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VI AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 1  

 CAPITOL 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS               
 
1.1           m²  Neteja de carrers                                                 

 Neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, realitzada amb pala carregadora i càrrega mecàni-  
 ca sobre camió.  
 1 25.027,00 25.027,00 
 
  _____________________________________________________  

 25.027,00 0,54 13.438,00 
1.2           m²  Fressat de paviment de formigó                                    

 Fressat i repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó amb martell  
 trencador (inclou saneigs i rasanteigs).  
 0,3 25.027,00 7.508,10 
  _____________________________________________________  

 7.508,10 2,51 18.860,80 
1.3           m³  Excavació de caixa de paviment                                    

 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió.  
 1 643,00 0,25 160,75 
  _____________________________________________________  

 160,75 3,85 619,06 
1.4           m³  Càrrega i transport de terres                                     

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,  
 amb camió de 12t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa la deposició controlada a  
 dipòsit autoritzat amb el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
 LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi  
 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  
 0,3 25.027,00 0,04 300,32 
 1 643,00 0,25 160,75 
  _____________________________________________________  

 461,07 11,54 5.320,29 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ........................  38.238,15 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 2  

 CAPITOL 2 PAVIMENTS                                                         
 
2.1           m³  Subbase de tot-u                                                  

 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  
 1 643,00 0,10 64,30 
  _____________________________________________________  

 64,30 24,94 1.603,81 
2.2           m²  Reg asfàltic d'imprimació                                         

 Subministrament i col·locació de reg asfàltic d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica d'1,5  
 kg/m2 tipus ECI i adherència tipus ECR-1 d.  
 1 25.027,00 25.027,00 
 1 643,00 643,00 
  _____________________________________________________  

 25.670,00 0,56 14.290,55 
2.3           t    Paviment de mescla bitum. cont. en calent AC22 bin B50/70 D       

 Subministrament, estesa i compactació de paviment  de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa con-  
 tínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa  
 per a capa de intermèdia i granulat granític.  
 2,46 643,00 0,04 63,27 
  _____________________________________________________  

 63,27 54,77 3.465,68 
2.4           t    Paviment de mescla bitum. en calent AC16 surf B50/70 S            

 Subministrament, estesa i compactació de paviment  de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa con-  
 tínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa  
 per a capa de trànsit i granulat granític.  
 volum (m3) · densitat 2,46 25.027,00 0,04 2.462,66 
  _____________________________________________________  

 2.462,66 55,28 136.147,76 
2.5           m   Vorada recta de peces de formigó                                  

 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm se-  
 gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S  
 (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2  
 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.  
 1 9,85 9,85 
 1 8,85 8,85 
 2 1,20 2,40 
  _____________________________________________________  

 21,10 18,99 400,74 
2.6           m   Vorada amb peces especials per a guals                            

 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15  
 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.  
 1 5,10 5,10 
  _____________________________________________________  

 5,10 34,27 174,78 
2.7           u    Recol·locació de reixes i tapes                                   

 Recol·locació de les reixes d'imbornals i tapes de registre de serveis que es mantenen, d'acord amb  
 les noves rasants.  
 71 71,00 
  _____________________________________________________  

 71,00 135,09 9.591,39 
2.8           u    Pintat de marques superficials de "cediu el pas"                  

 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de "cediu el pas" per a ús permanent i retrorreflectant  
 en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vi-  
 dre, aplicada amb màquina d'accionament manual  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 40,34 363,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 3  

 
2.9           u    Pintat de marques superficials per a ressalt                      

 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb hu-  
 mitat i amb pluja, tipus P-RR, per a senyalització de ressalt, amb pintura acrílica de color blanc i mi-  
 croesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 79,55 79,55 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 2 PAVIMENTS...............................................................................................................  166.117,36 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 4  

 CAPITOL 3 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
3.1           pa   Seguretat i salut                                                 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.550,00 2.550,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 3 SEGURETAT I SALUT ..............................................................................................  2.550,00 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 5  

 CAPITOL 4 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
4.1           pa   Control de qualitat                                               
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.350,00 1.350,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 4 CONTROL DE QUALITAT.........................................................................................  1.350,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  208.255,51 



QUADRE DE PREUS 1  

                                                                  

CODI UD RESUM PREU 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

CAPITOL 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS               
 
1.1           m²   Neteja de carrers                                                0,54 

 Neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, realitzada amb pala carregadora i càrrega me-  
 cànica sobre camió.  
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
 
1.2           m²   Fressat de paviment de formigó                                   2,51 

 Fressat i repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó amb mar-  
 tell trencador (inclou saneigs i rasanteigs).  
 DOS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
1.3           m³   Excavació de caixa de paviment                                   3,85 

 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala ex-  
 cavadora i càrrega directa sobre camió.  
 TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
 
1.4           m³   Càrrega i transport de terres                                    11,54 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,  
 amb camió de 12t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa la deposició controlada  
 a dipòsit autoritzat amb el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-  
 gons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excava-  
 ció, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  
 ONZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  



QUADRE DE PREUS 1  

                                                                  

CODI UD RESUM PREU 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 2  

CAPITOL 2 PAVIMENTS                                                         
 
2.1           m³   Subbase de tot-u                                                 24,94 

 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb NORANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
 
2.2           m²   Reg asfàltic d'imprimació                                        0,56 

 Subministrament i col·locació de reg asfàltic d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica d'1,5  
 kg/m2 tipus ECI i adherència tipus ECR-1 d.  
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
 
2.3           t    Paviment de mescla bitum. cont. en calent AC22 bin B50/70 D      54,77 

 Subministrament, estesa i compactació de paviment  de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa  
 contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria  
 densa per a capa de intermèdia i granulat granític.  
 CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-SET  
 CÈNTIMS  
 
2.4           T    Paviment de mescla bitum. en calent AC16 surf B50/70 S           55,28 

 Subministrament, estesa i compactació de paviment  de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa  
 contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulome-  
 tria densa per a capa de trànsit i granulat granític.  
 CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
 
2.5           m    Vorada recta de peces de formigó                                 18,99 

 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm  
 segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a  
 flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de  
 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.  
 DIVUIT  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
 
2.6           m    Vorada amb peces especials per a guals                           34,27 

 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural  
 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.  
 TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
 
2.7           u    Recol·locació de reixes i tapes                                  135,09 

 Recol·locació de les reixes d'imbornals i tapes de registre de serveis que es mantenen, d'acord  
 amb les noves rasants.  
 CENT TRENTA-CINC  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
 
2.8           u    Pintat de marques superficials de "cediu el pas"                 40,34 

 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de "cediu el pas" per a ús permanent i retrorre-  
 flectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i micro-  
 esferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual  
 QUARANTA  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
2.9           u    Pintat de marques superficials per a ressalt                     79,55 

 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb  
 humitat i amb pluja, tipus P-RR, per a senyalització de ressalt, amb pintura acrílica de color blanc  
 i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.  
 SETANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
  



QUADRE DE PREUS 1  

                                                                  

CODI UD RESUM PREU 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 3  

CAPITOL 3 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
3.1           UT   Seguretat i salut                                                2.550,00 

 DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS  



QUADRE DE PREUS 1  

                                                                  

CODI UD RESUM PREU 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 4  

CAPITOL 4 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
4.1           UT   Control de qualitat                                              1.350,00 

 MIL TRES-CENTS CINQUANTA  EUROS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  
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CAPITOL 1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS               
 
1.1           m²   Neteja de carrers                                                 
 Neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre ca-  
C1311440      0,006 h    Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                   89,49 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,54 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
 
1.2           m²   Fressat de paviment de formigó                                    
 Fressat i repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó amb martell trencador (in-  
A0150000      0,100 h    Manobre especialista                                             17,04 1,70 
C1101200      0,050 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           15,65 0,78 
AUX012        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
1.3           m³   Excavació de caixa de paviment                                    
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega  
C1312340      0,045 h    Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t          85,58 3,85 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,85 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
 
1.4           m³   Càrrega i transport de terres                                     
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de  
 12t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclosa la deposició controlada a dipòsit autoritzat amb el cànon  
 sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb  
 una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
C1311440      0,021 h    Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                   89,49 1,88 
C1501800      0,106 h    Camió per a transport de 12 t                                    38,77 4,11 
B2RA7LP1      1,000 m³   Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs el cànon       5,55 5,55 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,54 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  



QUADRE DE DESCOMPOSATS  

                                                                  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
27 de febrero de 2019  Pàgina 2  

CAPITOL 2 PAVIMENTS                                                         
 
2.1           m³   Subbase de tot-u                                                  
 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          16,12 0,81 
B0111000      0,050 m³   Aigua                                                            1,63 0,08 
B0372000      1,150 m³   Tot-u artificial                                                 15,83 18,20 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          59,15 2,07 
C13350C0      0,040 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      67,39 2,70 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna de 8 m3                                           42,91 1,07 
AUX021        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            0,81 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,94 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
2.2           m²   Reg asfàltic d'imprimació                                         
 Subministrament i col·locació de reg asfàltic d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica d'1,5 kg/m2 tipus ECI i  
A0150000      0,004 h    Manobre especialista                                             17,04 0,07 
B0552460      1,500 kg   Emulsió bituminosa                                               0,25 0,38 
C1702D00      0,004 h    Camió cisterna per a reg asfàltic                                28,13 0,11 
AUX022        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            0,07 0,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,56 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
 
2.3           t    Paviment de mescla bitum. cont. en calent AC22 bin B50/70 D       
 Subministrament, estesa i compactació de paviment  de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent  
 tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de intermèdia i  
A012N000      0,019 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 0,39 
A0140000      0,086 h    Manobre                                                          16,12 1,39 
B9H11251      1,000 t    Mescla bitum. cont. en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D          50,89 50,89 
C13350C0      0,012 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      67,39 0,81 
C1709B00      0,010 h    Estenadora per a paviments de mescla bituminosa                  53,72 0,54 
C170D0A0      0,012 h    Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61 0,74 
AUX023        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,77 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
2.4           T    Paviment de mescla bitum. en calent AC16 surf B50/70 S            
 Subministrament, estesa i compactació de paviment  de 4 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent  
 tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granu-  
A012N000      0,019 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 0,39 
A0140000      0,086 h    Manobre                                                          16,12 1,39 
B9H11751      1,000 t    Mescla bitum. cont. en calent tipus AC 16 surf B50/70 S          51,40 51,40 
C13350C0      0,012 h    Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      67,39 0,81 
C1709B00      0,010 h    Estenadora per a paviments de mescla bituminosa                  53,72 0,54 
C170D0A0      0,012 h    Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61 0,74 
AUX024        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,77 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,28 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
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2.5           m    Vorada recta de peces de formigó                                  
 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE  
 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons  
 UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió  
A012N000      0,220 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 4,48 
A0140000      0,450 h    Manobre                                                          16,12 7,25 
B06NN14C      0,047 m³   Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40                          57,14 2,70 
B0710150      0,002 t    Morter per a ram de paleta                                       30,93 0,06 
B96512C0      1,050 m    Vorada recta de formigó                                          4,11 4,32 
AUX025        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            11,73 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,99 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
 
2.6           m    Vorada amb peces especials per a guals                            
 Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de re-  
A012N000      0,290 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 5,90 
A0140000      0,592 h    Manobre                                                          16,12 9,54 
B06NN14C      0,122 m³   Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40                          57,14 6,98 
B0710150      0,002 t    Morter per a ram de paleta                                       30,93 0,06 
B985A600      1,050 m    Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm             11,00 11,55 
AUX026        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            15,45 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,27 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
 
2.7           u    Recol·locació de reixes i tapes                                   
 Recol·locació de les reixes d'imbornals i tapes de registre de serveis que es mantenen, d'acord amb les noves ra-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS  
 
2.8           u    Pintat de marques superficials de "cediu el pas"                  
 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de "cediu el pas" per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb  
 humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina  
A0121000      0,605 h    Oficial 1a                                                       20,36 12,32 
A0140000      0,303 h    Manobre                                                          16,12 4,88 
BBA11100      5,878 kg   Pintura acrílica de color blanc per a marques vials              1,78 10,46 
BBA1M200      3,602 kg   Microesferes de vidre per a marques vials retroreflectants       1,22 4,39 
C1B02B00      0,303 h    Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual        26,56 8,03 
AUX028        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            17,20 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,34 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
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2.9           u    Pintat de marques superficials per a ressalt                      

 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb plu-  
 ja, tipus P-RR, per a senyalització de ressalt, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada  
 amb màquina d'accionament manual.  
A0121000      0,840 h    Oficial 1a                                                       20,36 17,10 
A0140000      0,420 h    Manobre                                                          16,12 6,77 
BBA11100      5,795 kg   Pintura acrílica de color blanc per a marques vials              1,78 10,32 
BBA11100B     11,590 kg   Pintura acrílica de color vermell per a marques vials            1,78 20,63 
BBA1M200      10,800 kg   Microesferes de vidre per a marques vials retroreflectants       1,22 13,18 
C1B02B00      0,420 h    Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual        26,56 11,16 
AUX029        0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            26,87 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 3 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
3.1           UT   Seguretat i salut                                                 
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.550,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS  
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CAPITOL 4 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
4.1           UT   Control de qualitat                                               
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.350,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS  



RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

1 DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................... 38.238,15 18,36

2 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 166.117,36 79,77

3 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 2.550,00 1,22

4 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 1.350,00 0,65

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 208.255,51

13,00% Despeses Generals....................... 27.073,22

6,00% Benefici industrial.......................... 12.495,33

SUMA DE G.G. y  B.I. 39.568,55

21,00% I.V.A....................................................................... 52.043,05

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 299.867,11

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 299.867,11

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Riells i Viabrea, a Febrer 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

27 de febrero de 2019 Pàgina 1
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