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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogu es per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó , sempre que compleixi les espec ificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g /cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pas tada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  
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     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per 

determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó  preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la 

realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions de l’article 27 de la EHE. 

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

 

 

B03 - GRANULATS 
B032 - SAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B032U100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obt inguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 

determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorit zació o alteració física o quí mica. Han de 
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a diss olucions perjudicials per a l’estructura, 
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal.  No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 

passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 

DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodon ida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 5 0 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

 Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2) 

     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor 

     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si 

en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del 

material corresponent. 

 

 

B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B044U000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la  construcció d'esculleres. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfí cie rugosa 

i no s’han d’admetre les pedres arrodonides. 

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra unif orme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes o rgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i  estable químicament davant de l’acció dels 

agents externs, en particular davant de l’aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so c lar. Els fragments han de tenir les arestes 

vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'u tilització d'acord amb la DT i les 

indicacions de la DF. 

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT  o la DF. Per a la escollera sense 

classificar é s de 0,5 kg. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de  ser inferior al 30 %. En cas de 
superar-se aquest valor, només s’ha de poder utilit zar si es fa un estudi especial per a 
garantir un comportament correcte. Les partícules d e forma inadequada són aquelles que 
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, o n: L = longitud (se paració màxima entre dos plàno ls 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor ( diàmetre del forat circular mínim per on 
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pugui passar la partícula), E = ample ( separació m ínima entre dos plànols paral·lels tangents 
a la partícula). 
Els valors de L, G i E es pode n determinar de form a aproximada i no han de ser mesurats 
necessàriament en tres direccions perpendiculars. 

Estabilitat:  Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 25 5): 

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2% 

Característiques fonamentals : 

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 

- Absorció d’aigua (UNE 83134):  <= 2%  

- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097- 2):  < 50 

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <=  C <= 0,000012 mm °C  
- Mòdul d’elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm 2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a  mínim 10 kg, i de 200 kg com a mà xim. El 
percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de colo r uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus  feldespats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la  roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):   >= 120 N/mm2 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a  caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):   >= 50 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, e l subministrament i emmagatzematge s'ha de 

fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 

     - Classificació geològica. 

     - Densitat aparent seca.  

     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 

     - Estudi de la morfologia. 

     - Prova d’absorció en aigua dolça o salada ( UNE 83134). 

     - Resistència a l’acció dels sulfats.  

- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d’explotació, s’han de fer els següents assaigs: 

     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 

     - Absorció (UNE-EN 1925). 

     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 

- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 

     - Densitat aparent seca.  

     - Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sò dic (cas d’esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 

- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuï tat dels fronts de treball. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l’informe de la pedrera. 

Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’ autoritzar el seu ús. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B055U024,B055U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

      - Aniònica 

     - Catiònica 

     - Polimèrica 

- Betum asfàltic 

 - Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

- Betum fluxat 

 - Quitrà 

 L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per l a dispersió de petites partícules d 'un 

lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un  agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid  o viscós preparat a partir d'hidrocarburs 

naturals, per destil·lació, oxigenació  o "cracking ” 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants  hidrocarbonats obtinguts per la 

incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions lí quides, més o menys volàtils, procedents de 

la destilació del petroli i del quitrà respectivame nt. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat  variable, preparat a partir del residu 

brut obtingut a la destilació destructiva del carbó  a altes temperatures. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà u n tipus determinat de betum: 
Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminó s segons el indicat a la taula 
542.1 del PG3 els betums utilitzats seran BM-2 , BM -3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses en 
calent de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-1. 
 Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del PG3 
els betums utilitzats seran BM-3a , BM-3b i BM-3c. 
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En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la  categoria de transit pesat. 

Es podran utilitzar també betums modificats amb cau txú  equivalents als betums modificats de 

aquestes taules, sempre i quant compleixin les espe cificacions del article 215 del PG3. En 

aquest cas a la denominació del betum se li afegirà  una lletra C majúscula per tal d’ indicar 

que el agent modificador es cautxú procedent de pne umàtics fora d’ús (segons el recollit a la 

ordre circular OC 21/2007). 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o sequ es. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins  el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moder ada . 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <=  0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bitumino ses aniòniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │            Tipus emulsió                   │ 
│                 │────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │         │ 
│Saybolt (NLT 134) │      │      │      │      │      │         │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -     │ 
│Furol a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s │<=50s │ <=50s   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Contingut d'aigua │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │         │ 
│residual         │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │         │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │         │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Assaigs amb el   │      │      │      │      │      │         │ 
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=    │ 
│lació:           │      │      │      │      │      │         │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=      │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │         │ 
│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300      │ 
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└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMIN OSA CATIÒNICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, pod ran ser acceptades per la DF previa 

comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o sequ es. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins  el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moder ada . 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <=  0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bitumino ses catiòniques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │              Tipus emulsió                   │ 
│                 │──────────────────────────────────────────────│  
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2 │ ECI  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Saybolt (NLT 138) │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -    │ 
│Furol 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s │<=50s │<=50s │ 
│Furol 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s │  -   │  -  │ -    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Contingut d'aigua │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │      │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Assaig amb el    │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ 
│lació:           │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<= │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │      │ 
│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència quasi absoluta d'aigua , de manera 

que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura  d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consis tent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 

- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 

     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 

     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 

- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 

     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 

     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 

     - B 60/70:  <= - 8ºC 

     - B 80/100:  <= - 10ºC 

- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 

     - B 60/70:  >= 90 cm 

     - B 80/100:  >= 100 cm 

- Punt d’inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC 

- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Característiques del      │       Tipus betum       │ 
│      residu de pel·licula      │─────────────────────────│ 
│             fina               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment │            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escal far-lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

La denominació del tipus de betum fluidificat per a  regs d'emprimació serà FM-100. 
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Característiques físiques del betum fluidificat: 

- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 

- Destilació (NLT 134): 

     225ºC <=25% 

     260ºC 40%<=D<=70% 

     316ºC 75%<=R<=93% 

Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 

Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 

 Assaigs sobre el residu de destilació: 

 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12  mm, <= 30 mm 

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 c m 

 - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escal far-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Característiques        │        Tipus betum          │ 
│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escal far-lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 

Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │ 
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│                  │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 
│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Destilació en     │          │         │          │          │          │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │          │ 
│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │ 
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │ 
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Naftalina en massa │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Insoluble en toluè │          │         │          │          │          │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cister na. Els bidons han d’estar constituïts per 

una virolla d’ una sola peça, no han de tenir despe rfectes ni fugues, han de ser hermètics i 

no es poden utilitzar els usats anteriorment per em ulsions diferents. Les cisternes poden ser 

sense aïllament ni sistema de calefacció, si han co ntingut altres lí quids hauran d’estar 

completament netes abans de la càrrega. Les cistern es disposaran d’un element adequat per a 

prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions proteg ides de la pluja, la humitat, la calor, les 

gelades i de la influència de motors, focs o altres  fonts de calor. El subministrat a granel, 

en tancs aïllats amb ventilació amb un element adeq uat per a prendre mostres. 

BETUMS ASFÀLTICS: 
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Subministrament: en camions cisterna amb sistema de  calefacció i termòmetres de control de la 

temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de 

càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïl lats tèrmicament.  

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS  FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cister na. Els bidons han d’estar constituits per 

una virolla d’una sola peç a, no han de tenir despe rfectes ni fugues i han de ser hermètics. 

Els camions cisterna per a transportar betums tipus  FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 

30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en 

cisternes calefactades i provistes de termòmetres d e control de la temperatura situats en 

llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions proteg ides de la pluja, la humitat, la calor, les 

gelades i de la influència de motors, focs o altres  fonts de calor; si hi hagués el risc que 

la temperatura ambient pogués arribar a valors prop ers al punt d’inflamació del producte, 

s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El   subministrat a granel en tancs aïllats, 

amb ventilació, sistema de control i una vàlvula pe r a prendre mostres. Tots els tubs de 

càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emma gatzematge han de tenir l’aprovació de la 
DF  que comprovarà els sistemes de transport i carr ega i les condiciones de magatzematge per 
tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne la aprovació corresponen, 
es suspendrà la utilització del contingut del tanc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se ac tualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonad os. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca 

o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 
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A la recepció de cada cisterna de subministrament de betum s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de 

qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació  del betum, i es garanteixi el compliment de les 

condicions exigides en el plec de condicions. 

L’albarà ha de contenir al menys el següent: 

- Nom i adreça del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial i tipus de betum 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell de 

qualitat. 

El full de característiques contindrà al menys el següent: 

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de betum 

- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de reblaniment NLT 125 i recuperació elà stica segons NLT 329. 

El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: 

- Corba de pes específic en funció de la temperatura 

- Temperatura màxima de calentament 

- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF. 

- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 

 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 
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Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra  de material rebut, i cada 40 t si arriba més material, 

es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 

- Càrrega de partícules (NLT-194). 

- Residu per destil·lació (NLT- 139). 

- Contingut d’aigua (NLT-137). 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 

- Residu per evaporació (NLT-147). 

- Índex de penetració del residu (NLT-181) 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs que consideri 

oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT: 

Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatiu del 

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 

cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria. 

Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ emulsions emprades en regs de adherència, imprimació i 

curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal. 

De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT-121, a la sortida del tanc de magatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 

- Càrrega de partícules (NLT-194). 

- Viscositat Sybolt Furol (NLT- 138). 

- Contingut d’aigua (NLT-137). 

- Tamisatge (NLT-142) 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 

Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució  de la obra, per cada tipus i composició de emulsió bituminosa, es realitzaran els 

assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les 

cisternes no serà obligatori. 
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Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es demanaran 

al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents: 

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 

Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran  els 

resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD3: 

- Sobre el betum original: 

     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 

     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT-183) 

     - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): 

          - Diferència punt de reblaniment 

          - Diferència penetració 

     - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)  

     - Punt d’inflamació (NLT-127) 

     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  

- Sobre el residu de pel·lícula fina: 

     - Variació de massa (NTL-185)  

     - Penetració a 25°C (NLT-124)  

     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 

     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les 

cisternes no serà obligatori. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible dels següents 

assaigs: 

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  

Puente sobre el río Flumen 

 

 

 

21 

  

- Índex de penetració del residu (NLT-181) 

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  

Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats  

següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD3: 

- Sobre el betum original: 

     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

     - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)  

     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  

     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

     - Contingut d’asfaltens (NLT 131) 

     - Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 12606-2) 

- Sobre el residu de pel·lícula fina: 

     - Variació de massa (NTL-185)  

     - Penetració a 25°C (NLT-124)  

     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)  

     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

A la recepció de l’obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT-121. 

Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de l’àrid es 

prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 

El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió  bituminosa no compleixi alguna de les especificacions 

establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article 213 del PG3 MOD3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 

La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris 

Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 

- B 60/70: 
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     - Interval menor (límit inferior/superior:  63/67 

     - Interval patró (límit inferior/superior):  60/70 

- B 55/70: 

     - Interval menor (límit inferior/superior:  58/67 

     - Interval patró (límit inferior/superior):  55/70 

- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de betum corresponent. 

- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim de 

les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró. 

No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 

 

 

B05A - BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05A1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material format per la mescla d’un conglomerant, cà  rregues minerals i additius, apte per a 

omplir junts entre diferents materials o protegir e n front la corrosió armadures actives 

d’elements pretesats o postesats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalme nt per ciment, aigua i, eventualment, sorra 

fina i additius, utilitzades en estruc tures amb ar madures pretesades i postesades 

-  Material format per la mescla d’un conglomerant,  càrregues minerals i additius, apte per a 

omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que f ormen els revestiment de parets o paviments 

situats en interior o exteriors. 

S'han considerat els tipus segü ents de material pe r a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de con glomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgà nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 

moment abans d’utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mes cla de resines sintètiques, càrregues 

minerals i additius orgànics o inorgànics, que endu reixen per una reacció química. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  

Puente sobre el río Flumen 

 

 

 

23 

  

BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, à rids, additi us i ciment, compliran les condicions 
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada , que haurà d’inclour e com a mínim, les 
següents dades: 
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és e l cas, de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 di es. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat. 
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement , classe 32,5. 

En la preparació de la mescla s'han de dosificar el s materials sòlids, en pes. 

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclad or, però en qualsevol cas no ha de ser  
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no  ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com ara à cids o partícules laminars c om per exemple, mica o pissarra. 

Els additius que es facin servir no han de tenir su bstàncies que puguin perjudicar les 

armadures o la beurada, com ara els sul furs, els c lorurs o els nitrats, i hauran de complir: 

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec +-5% del definit pel fabricant 

Les beurades d’injecció  han de complir que: 

- El contingut d’ió clorur (CI - ) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d’ió sulfat (SO 3) serà  <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d’ió sulfur (S 2- ) serà <= 0.01% de la massa del ciment 

Les beurades d’injecció  han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 1 0 cm): 

     - A les 3 h: <= 2% en volum 

     - Màxima: <= 4% en volum 

     - A les 24 h: 0% 

- pH de l'aigua:  >= 7 

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 k g/cm2 (30 N/mm2) 

- Reducció volumètrica:  <= 1% 

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N /mm2 

- Enduriment: 

     - Inici: >= 3h 

     - Final: <= 24h 

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2 

En el cas de beines o conductes verticals, la relac ió  a/c de la mescla ha de ser superior que 

la indicada per a beines horitzontals. 
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BEURADA PER A CERÀMICA: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 

S’han considerat les classes següents, en funció  d e les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb  característiques addicionals (resistència 

alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda) 

Característiques fonamentals : 

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 m m3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/m m2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 

- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 5 g 

     - Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals: 

- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1 000 mm3 

- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 2 g 

     - Després de 240 min:  <= 5 g 

BEURADA PER A CERÀMICA DE  RESINES REACTIVES (RG): 

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm 3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm 2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries pe r que no s'alterin les seves 

característiques. 

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n 'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BEURADA DE CIMENT:  

 l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra. 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensad o. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensad o. Especificaciones para lechadas 

corrientes. 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para bald osas cerámicas. Definiciones y 

especificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT: 

El subministrador haurà d’aportar la documentació  relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el 

marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-

08). 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús  

     - Àmbit d’aplicació 

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació aigua/ciment i quantitat d’additiu. 

- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de realitzar: 

     - Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT: 

No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció  de beines si no es compleixen les especificacions indicades. 

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B071U102. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que al 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 

a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal a mb acabat  porós. 

El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgà nics que donen com a resultat una 

pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en  terres i parets situats en exterior o 

interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i cà rregues 

minerals, que s’han de barrejar amb aigua just aban s d’utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’ una reacció  química, poden presentar-se en 

forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de  les caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal:  

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):   >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348) :  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a m és: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (ante s de las 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1 348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor ( EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 24):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):   >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/ mm2 
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- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003) :  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >=  2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol· loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ce ràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 

a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual  al valor que figura especifica t 

 La classe del morter es defineix per la lletra M s eguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
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     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 

     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n 'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèri c:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los mortero s de albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat 

aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a usos per a la construcció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d’aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat 

aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant 

per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les 

seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
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- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE 

RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de 

condicions. 
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 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el 

mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 

compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 

 

B09 - ADHESIUS 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0911200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues sup erfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els següents tipus: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no  amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 

- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabil itat dimensional enfront dels canvis de 

temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar  diluents i components que reaccionin 
químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als  àlcalis, a l'aigua i als olis. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 -  20 min 
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 Temps útil de  treball:  15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
 Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb di ssolució d'hidrocarburs i dissolvents 
polars. 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabil itat dimensional enfront dels canvis de 

temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids:   26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que  es catalitzen en ser mesclades amb un 

activador. 

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no  pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits 

durs. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 

- Rendiment:  > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d’assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilat s, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C 

 Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fab ricació 

- De cloropré:  1 any 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A142U0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 

 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de co mplir 

 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

 Toleràncies: 
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- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 

El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment d e PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la in tempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 

Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2U002,B0B2AU01,B0B21000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  
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     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+-------------------------------------------------- -------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 

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

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 

+-------------------------------------------------- -------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 

de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’e specificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l ’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
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¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie seg üent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 

– 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d’armadura muntada o elaborada 

amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 

la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s' han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 
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Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades  (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat 

en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la 

informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
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- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
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Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D6 - PUNTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D629AU. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge │─────────────────────────────────────────────│  
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
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│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D7UC02,B0D7UC11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
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Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en  sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues ca res. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares :  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0DA - LLOSETES PREFABRICADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DAU002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat de formigó amb les armadures pr eteses, apte per a la funció d'encofrat 

perdut a les lloses de formigó armat per a ponts. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La lloseta ha de resistir, sense necessitat d'apunt alament, els esforços originats durant la 

seva col·locació i posada a l'obra, així com els es forços produïts al formigonar la llosa. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 

uniformes. No s'admeten les rebaves, cocons, superf ícies deteriorades, guerxaments, armadures 

visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el se u  comportament a l'obra o el seu aspecte 

exterior. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es llosetes han de complir les condicions 

establertes en la Instrucció  vigent per a estructu res de formigó pretesat (EHE-08). 

Contrafletxa:  <= 1/300 L 

 Planor: 

- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 
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 Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 

 Fissuració: 

- Amplària:  <= 0,1 mm 

- Llargària:  <= 20 mm 

 La resistència característica del formigó es compr ovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 5% 

 - Gruix:  + 2% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: La lloseta ha de portar marcades e n lloc visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació i d'expedició 

 - Designació del tipus, que es correspongui amb un a fitxa de característiques tècniques 

 Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sob re taulons de fusta alineats en vertical, 

situats entre 10 i 20 cm dels extrems i en el centr e, de manera que no tinguin contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZU005,B0DZA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 
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S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves caract erístiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense as sentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com  a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions de l formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà so tmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidàr ia. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 

l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials  al mediambient 

S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es refl ecteixin les característiques del producte 

i els seus pos sibles efectes sobre el formigó, aba ns de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
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Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts al s usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable  de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer  buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar  protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respe cte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4PA - JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4PAU934. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat autoresistent de formigó precom primit amb les armadures actives preteses i 

passives, apte per a resistir les sol·licitacions d e cà lcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobrim ent del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions  de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-

EN  13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08 

, en especial les que fan referència a la seva dura bilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en 

funció de les classes d'exposició. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. Les armadures actives de la biga  han d'estar formades per filferros, 

barres, torçals, cordons o cables d'acer de resistè  ncia alta i han de complir amb el que 

s'especifica a l'art. 34 de la norma EHE-08. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  

Puente sobre el río Flumen 

 

 

 

51 

  

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden g rafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d ’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 

vegades aquest valor 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de produc ció en fàbrica per un organisme d’inspecció 
notificat (inclou auditoria inicial i auditories pe riòdiques del control de producció en 
fàbrica). 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificac ió; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst ; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  

   - Resistència última a tracció i límit elàstic ( de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant ) 

   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 

   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ eti quetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques es sencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especi ficacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simpli ficada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

En cada subministrament d’elements resistents que a rribi a l’obra s’ha de verificar com a 

mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element r esistent (fabricant, tipus d’element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb l es dades del full de subministrament 
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- Que les característiques geomètriques i d’armat e stan d’acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte exec utiu 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, desc àrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la DT  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts esp ecificats en la DT No han de rebre cops ni 

estar sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

 

B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FO RMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4PZU020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o 

sintètic, apta per a permetre girs i deformacions d e translació dels elements que suporta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Neoprè sense armadura 

 - Neoprè armat 

 - Neoprè armat amb perns soldats 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció  dels greixos i ha de ser resistent a la 

intempèrie i als agents atmosfèrics. 

Composició de la placa: 

- Cautxú de cloropè:  > 60% 
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- Sutge:  < 25% 

- Material auxiliar:  < 15% 

- Cendra:  < 5% 

Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix 

Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1 ,0 N/mm2 

Duresa Shore (DIN 53505):  65° 

Deformació de ruptura:  >= 450% 

Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2 

Toleràncies: 

- Duresa Shore:  ± 5° 

 NEOPRÈ ARMAT: 

Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'a cer, col·locada per capes i íntimament 

lligada al neoprè. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2 

NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS: 

A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns. 

Nombre de perns: 

 - Placa rectangular: 

      - De 2 a 6 dm3:  2 - 6  

      - De més de 6 dm3:  2 - 8  

 - Placa cilíndrica: 

      - De 2 a 6 dm3:  1 - 4  

      - De més de 6 dm3:  2 - 8 

 Diàmetre dels perns: 

- Placa rectangular:  >= 12,7 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm 

 Gruix de la placa: 

- Placa rectangular: 

     - De 2 a 6 dm3:  16 - 22 mm 

     - De més de 6 dm3:  >= 22 mm 

- Placa cilíndrica: 

     - De 2 a 6 dm3:  20 - 22 mm 

     - De més de 6 dm3:  20 - 22 mm 

Distància entre els perns: 

- Placa rectangular:  >= 150 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 80 mm 

 Distància del pern a l'extrem de la placa: 

- Placa rectangular:  >= 50 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 100 mm 

 Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):   Qualitat "Nelson" 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7B1U002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintè tics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres d e poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
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Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de l es substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 

abans de 24 h des de la seva col.locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils es tan en funció de l’ús i venen regulats per 

la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions  és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsi t, excepte vies ferrovià ries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F +S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i es tructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+ D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: p rotecció costera i revestiment de talussos:  

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presse s: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S , R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures  subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

      - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ú s) 

- Característiques complementàries: 

     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV IS O 10722-1) 

     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), exce pte en túnels 

     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 1031 9), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costure s (EN ISO 10321) 

      - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

     - Resistència a la degradació microbiològica ( EN 1225) 

     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions fe rroviàries 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

 Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 
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     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

- Característiques complementàries: 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

      - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte  en carreteres 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carre teres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Refo rç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36), excepte en moviments de terres i 

fonaments 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al  pla (EN ISO 11058), excepte en moviments 

de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO  12958) 

- Característiques complementàries: 

     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO  12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO  12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14 574) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
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- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14 574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense union s. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 

del sol, la pluja i la humitat. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

Per als elements amb funció de filtració, reforç, d renatge o protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecc ió 

 Per als elements amb funció de separació: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencia ls segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico 

(excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras 

de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera 

y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

 

 

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENT S ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C2U100,B7C2U110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura  de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (enc adellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranura da, etc.) 

S'han considerat els tipus següents: 

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un p rocés continu 
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- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir defectes superficials (de paral·leli sme a les seves cares, de balcaments, 

etc.), defectes en la massa detectables a simple vi sta (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o 

contingut alt d'impureses que es determina per infr aroigs. 

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a t ota la superfície. 

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angl es rectes i les arestes vives. 

Les plaques preparades per a la unió entre elles, h an de tenir els cantells amb la forma ad 

ient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, s egons el cas. 

- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939 ):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 1293 9):  <= 0.060 W/mK 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara 
i ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc (determina da segons UNE-EN 13501-1) 

- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12 667 o UNE-EN 12939) 

- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE- EN 13164 per al poliestirè extruït i la 

UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit 

- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol 

- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
Les toleràncies dimensionals han de complir l’espec ificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 

Les característiques dels elements han de complir l es especificacions de la UNE-EN 13163. 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 

     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 

     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 

- Planor (UNE-EN 825): 

     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 

     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
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     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 

La tolerància en el gruix ha de complir l’especific at en la UNE-EN 13164. 

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 

Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-20 2):  <= 0,033 W/(m.K) 

 Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 

PLACA PER A TERRA RADIANT: 

Ha de dur, en una de les seves cares, ress alts per  allotjar els conductes de calefacció, la 

forma dels quals ha de permetre definir un traçat c orrecte de les conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre supe rfície plana i neta. S'han de protegir de 

la insolació directa i de l'acció del vent. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

 Si el material ha de ser component de la part cega  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar  el valor de l factor de resistència a la difusió del 

vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086). 

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot s er el corresponent de la taula D.2. d e la 

UNE-EN 13163, en funció de tipus. 

Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici,  el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

Productes destinats a usos no subjectes a reglament ació sobre reacció al foc: 

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at  

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobr e reacció al foc, que en el seu procè s de 

producció s’ha aplicat una millora en la classifica ció de reacció al foc, classificats en 

classes A1, A2, B i C: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobr e reacció al foc, que en el seu procès de 

producció  no s’ha aplicat cap millora en la classi ficació de reacció al foc, classificats en 

classes A1, A2, B i C i productes classificats en c lasses D i E: 

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at  

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobr e reacció al f oc, que no necessiten 

realitzar l’assaig de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes 

classificats en classe F: 
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     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 
 El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido 

(EPS). Especificación. 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido 

(XPS). Especificación. 

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 

extruído (XPS). Especificación. 

 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9H3U815. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats qu e presenten una discontinuitat granulomè 

trica molt accentuada als tamisos inferiors de l’àr id gros i pols mineral, prèviament 

escalfats, que es posa a l'obra a temperatura super ior a l'ambient. 

S'han considerat totes les mescles contemplades a l 'article 543 del PG 3/75 MOD 7. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'ar gila, matèria vegetal, marga o d'altres 

matè ries estranyes. 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altr es: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bit uminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de ded uir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.  
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrer a de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG -3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirad a de la capa vegetal (si és el cas) i 
l’explotació racional del front amb l’exclusió de v etes no utilitzables. Així mateix s’ha de 
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i  classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols miner al, s’han de complir les segü ents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, 
l’equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en  calent drenants PA, segons la taula 543.9 
de l’apartat 3 de l’article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses di scontinues en calent BBTM A, segons la 
taula 543.9 de l’apartat 3 de l’article 543 de la n orma PG3/75 MOD7. 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminose s d iscontinues en calent BBTM B, segons la 
taula 543.9 de l’apartat 3 de l’article 543 de la n orma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometri a de la fó rmula de treball (de la massa 
total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% d el pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total de ls granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-E N 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes tota l dels granulats 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fracci ons granulomètriques diferenciades, que 
s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la sev a introducció a les tremuges en fred. Cada 
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podr à apilar i manejar sense perill de 
segregació, observant les precaucions que es detall en a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16 
mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre  mínim de fraccions ha de ser de 3; per la 
resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exig ir un nombre superior  de fraccions, si ho 
estima necessari per complir les toleràncies exigid es a la granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de  la resta, per evitar intercontaminacions. 
Si els apilaments es disposen sobre el terreny natu ral, no s’han de fer servir els 15 cm 
inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilamen ts s’han de construir per capes d’espessor 
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no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las  càrregues del material s’han de col·locar 
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar  la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o submin istrament dels àrids, s’han d’ apilar per 
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui 
pendent d’autorització el canvi de procedència d’un  àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bit uminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra , ha de fixar el volum mínim d’apilaments 
abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser  
inferior al corresponent a un mes de treball amb la  producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’ob res petites, amb volum total d’àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricaci ó ha d’haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser  el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l’ equip de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’a ssaig de tracció indirecta després 
d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 

GRANULAT GROS: 

El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 

933-2). 

Els àrids seran de procedència natural o artificial . 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per  categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ 
ha de poder fabricar per trituració de graves proce dents de jaciments granulars ni de canteres 
de naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bitu minós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discont inues, per categories de trànsit pesant T1 
a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les 
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de 
l’àrid final. 

El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha d e ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment tri turades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha 
de ser segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apar tat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de 
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la nor ma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8)  ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de 
l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la no rma PG3/75 MOD7. 

GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 

El granulat fi pot procedir de la trituració de ped ra de pedrera o granulat natural, o en part 

de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la  proporció d’àrid fi n o triturat a emprar 
ha de complir els valors següents (% en massa del t otal d’àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
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Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot 
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra , ha d’assenyalar la proporció mà xima de 
sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la 
massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en 
la mescla. 
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres 
matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros espec ificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que mi llori alguna característica, en especial l’ 
adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir  d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles 
inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 

POLS MINERAL O FILLER: 

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  

en el cas de mescles bituminoses en calent, o per e xtracció en la central de fabricació en el 

cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura;  o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitza r en mescles bituminoses en calent (% en 
massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adheri t dels àrids), haurà de complir: 

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 
│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤ 
│  Rodadura  │          100            │    >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤ 
│ Intermitja │       100       │         >=50        │  -   │ 
├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤ 
│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘ 

En el cas de mescles bituminoses per a capes de rod adura, la proporció de pols mineral 
d’aportació  a utilitzar (% en massa de la resta de l pols mineral, exclòs l’adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el  pols mineral adherit als granulats, 
després d’haver passat pels ciclons, en cap cas pod rà  superar el 2% de la massa de la mescla, 
ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de 
rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les 
condicions exigides al d’aportació, el Director d’o bres podrà modificar la proporció mínima 
d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mesc la bituminosa en calent com en mescles 
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà  segons UNE-EN 933-10. El 100% dels 
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar d ins del fus granulomètric general següent: 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 
│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
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│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis gr anulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus gr anulomètric més estret, amb una amplada 
màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063  mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, a nnex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a pa rtir d'hidrocarburs naturals, per 

destilació, oxigenació o "cracking 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència quasi absoluta d'aigua , de manera 

que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura  d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consis tent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

MESCLA BITUMINOSA: 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central con tínua o discontí nua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 543.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar  l'adherència de la mescla. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 

el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidro carbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

MESCLA BITUMINOSA: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 
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* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se ac tualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonad os. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 

- Pols  mineral d’aportació: 

     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3 

     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 

- Pols mineral que no sigui d’aportació: 

     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3) 

     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-10) 

 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar 

els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents: 

     - En granulats: 

          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 

- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la procedència: 

     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 

     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 

     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat gros 

- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï  la procedència: 

     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 

     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 

     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència no seran 

d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que corresponen 

al Director de les obres. 

En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedè ncia de pols mineral d’aportació i per a 

qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE 

EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.  

L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per l’assecador de la central de fabricació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bituminoses el filler o els granulats que incompleixin alguna de les especificacions indicades. 

En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del granulat gros i una nova comprovació. 

S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que superin la granulometria prevista. 

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, no han de  superar les toleràncies indicades 

respecte a la fórmula de treball. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBC1U275. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 

finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els  conductors els límits de les obres i els 

canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Con de plà stic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 
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- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de l last 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El material ha de ser resistent als cops i a les c ondicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques co lorimètriques i fotomètriques han de 

garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l’estabilitat del con i la seva 

col·locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desa ctivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departame nt estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 

el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 

destinada, en funció de les condicions d’us previst es. La intensitat ha de garantir la seva 

percepció inclus en condicions climà tiques desfavo rables (pluja, boira, etc.), sense produir 

enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al p al de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu h a de garantir el nivell fixació suficient 

sobre el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense def ectes que puguin perjudicar la percepció de 

la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport a l que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 

corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i unif orme, sense defectes que puguin perjudicar 

la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudi car la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacion s o defectes superficials que puguin 

perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 
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Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés d'immersió 

contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 

formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 

A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilit zació i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento. 

 

 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM21031. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accio nament manual i sistema de bloqueig 

incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de b loqueig, han de ser les especificades en el 

projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la s eva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una  capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 

de complir les especificacions fixades a la seva pa rtida d'obra. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 

per un procés d'immersió contínua. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet pe r mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al t aller amb trepant i el diàmetre ha de ser 

el que s'especifica en el projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P< =0,09% 

 Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
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L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elemen ts finals de la barrera ha de ser de les 

mateixes característiques que l'utilitzat en la fab ricació de la barrera. 

 L'acer utilitzat en la fabricació de pals de supor t i altres accessoris conformats en fred 

han de ser del tipus S235JR(UNE-EN 10025-2) 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabrica ts o elaborats a l'obra, obtinguts per un 

procés d'emmotllament de perfil simètric per a barr eres rígides i asimètric per a semibarreres 

rígides. 

Les dimensions de les peces han de ser les especifi cades en el projecte, d'acord amb la UNE 

135-111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense f issures ni deformacions o d'altres defectes 

superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà d e perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 

sistemes d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 

Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alter in les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* 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. 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y 

tolerancias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* 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. 

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 

 

 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIA LITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barrere s de seguretat flexibles 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

 - Captallums per a barreres de seguretat 

 - Part proporcional d'elements de fixació per a ba rreres de seguretat 

 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
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 - Captallums retrorreflectants per a senyalització  horitzontal, per a fixar al paviment 

SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al pr ojecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Límit elàstic mínim: 

- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a  suport de barreres de seguretat. 

Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 

SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer lamin at i galvanitzat en calent, per al suport 

de senyalització vertical. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 

Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 

 Toleràncies: 

- Secció rectangular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa ) 

- Massa:  +8%; -6% 

- Secció circular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa ) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 
┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal │Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
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└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer  laminat i galvanitzat en calent, per a 

barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'a cer laminat i galvanitzat en calent, 

recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, pe r fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures  en la làmina reflectant ni desperfectes en 

la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Gruix:  3 mm 

 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:  

- Permanents (color blanc en la part no retrorrefle ctant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflect ant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classi fiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa pol imèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa pol imèrica, protegit amb una superfície 

resistent a l’abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder  desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 

fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L’element reflectant pot ser unidireccional o bidir eccional. 

La zona reflectant del element ha d’estar formada p er retrorreflectors de vidre o de 

naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últi ms amb una superfície resistent a 

l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vi st des d’ un vehicle en moviment, ha de 

tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, dis seny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-

1. 

El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vor es afilades que puguin comprometre la 

seguretat de la circulació vial. 

El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixac ió permanent i que, en cas d’arrencament o 

trencament, no produeixi un perill per al trànsit n i degut a l’element arrencat ni degut als 

elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la cal çada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma i ndeleble i ben visible, com a mínim, el nom 

del fabricant i la data de fabricació. 

Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’ 

han de comprovar segons aquesta norma. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per m itjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera d e seguretat. 

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
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Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir d efecte de material ni empremtes d'eina. 

Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons  DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 

- Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols:  4.6 

- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una b anda d'acer laminat i galvanitzat en 

calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxital l. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135 -122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense con tacte directe amb el terra. 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense con tacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat , de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

CAPTALLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 

A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterio r hi ha d'haver les característiques de 

l'element de fixació i  el nombre d'unitats que con té. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Unitat d'elements necessaris per a realitzar la uni ó d'una barrera al tram contigu i al seu 

suport. 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I  TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

* 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. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras metálicas. 

Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 

 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5AU110,BD5AU160. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 

subterrànies. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de volta 

 - Tub circular 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir el s seus extrems acabats en un tall 

perpendicular a l'eix i les  embocadures necessàrie s per a la seva unió per encolat o junta 

elàstica. 

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres  defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

La superfície interior ha de ser llisa i regular. 

Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 1 4,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de comp lir 

 Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 

TUB DE VOLTA: 

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una z ona sense ranures per a la recollida i 

conducció de l'aigua, de  forma trapezoidal. 

Característiques del tub: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │ Gruix  │Superfície filtrant │Capacitat de filtració  │ 
│ (mm)    │ (mm)   │     (cm2/m)        │       (l s/m)          │ 
│─────────│────────│────────────────────│────────────────────────│ 
│  90     │>= 0,8  │      >= 65         │       >= 1,5           │ 
│ 110     │>= 1,0  │      >= 75         │       >= 2,8           │ 
│ 160     │>= 1,2  │     >= 100         │       >= 5,2           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'a lbarà de lliurament han de constar-hi les 

dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre nominal i gruix 

 - Sigles PVC 

 - Data de fabricació 

- Marca d'identificació dels controls a què ha esta t sotmès el lot 

 Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre su perfícies planes i a la vora de la rasa per 

tal d' evitar  manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G221U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corr esponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificado ra 

 - Excavació en roca mitjançant voladura 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les  barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

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 fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 terreny vegetal, el que té un contingu t de matèria orgànica superior al 5%. 
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EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense  problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajust ar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les det erminades per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'u tilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada . 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en l a superfície i gruix definits en la DT o, 

en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
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 e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

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. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 

del terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-est ructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesure s necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de r oca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la b ase de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les o bres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas , etc.) o quan l'actuació  pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzema r separada de la resta de productes de 

l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament rea litzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense exc avar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, esp ecialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de taluss os permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 

capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb materi al adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord  amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existen t en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 
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Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 
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En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït 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 cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e 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 prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

* Orden de 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). 
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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. 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

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 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TER RES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2240002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un  acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acabat i allisada de talussos 

 - Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

 - Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la DF. 

La superfície no ha de tenir material engrunat o fl uix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts. 

SÒL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar e n angle recte. 
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Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 15 mm/3 m 

 - Nivells:  ± 50 mm 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivella t. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 30 mm 

 TALUSSOS: 

 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l 'aspecte especificats a la DT amb les 

indicacions específiques que, en el seu cas, determ ini la DF. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 

que no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C. 

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 e ls treballs d'execució de la partida. 

S'han d'eliminar de la superfí cie, qualsevol mater ial tou, inadequat o inestable (bosses 

d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats 

que en resultin, s'han de reblir amb material adequ at,  segons les instruccions de la DF. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

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. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

ESPLANADA: 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operac ió fins que l'esplanada s'hagi secat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 

substituir per un sòl classificat com adequat, a la  fondària i condicions que indiqui la DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

TALUSSOS: 
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L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de f er per a cada fondària parcial no més gran 

de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície 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. 

 

 

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULAT S 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G226U030. 

 

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

Estesa i compactació de terres per tongades de dife rents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinà ria, amb la fina litat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterio r de les terres 

 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posteri or de les terres 

 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  

 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació poste rior 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'estesa 

 - Humectació o dessecació de les terres, en cas ne cessari 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 
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La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, p er 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 utilitza r 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 1382/20 02, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colap sables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de ma terial marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 mod ificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terre s naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir el s productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les  prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un as sentament superior al 1% de l’ altura 
inicial de la mostra al realitzar l’assaig segons N LT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que  es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions y cures a adoptar per al  seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relac ió a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua depe ndrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar le s que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’h auria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el se u ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions  nomé s es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona de l terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s 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 ta l 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 materia l 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sob re 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 
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Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviac ió respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 

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

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

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al  fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L’espessor mínim s erà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, a dequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, q ue les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a le s condicions de compactació  de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritz ada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podra n utilitzar sò ls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior , s’haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’obra. 

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona comp resa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequat s o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de pos ada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR  < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; pe r tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estu di especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’artic le 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflame nt lliure superior al 3% al realitzar 
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utili tzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cu res a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les cara cterí stiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les co ndicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humi da, amb relació a la humitat òptima de 
l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terrapl è ha d’estar autoritzada pel Director d’ 
obra, i a més, el contingut en aquesta substància h aurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracterís tiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i i mpermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
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Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona  del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es pod ran utilitzar sò ls que continguin fins a 
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

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

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la D F del métode de treball proposat pel 

contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 

condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  

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 e ls 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. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la D F també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment p revist i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efec tes climatològics quan no s’utilitzin 
proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents,  cal col·locar les capes inicials amb el 

gruix mí nim necessari per tal de suportar les càrr egues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successive s, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gr uixuts o làmines geotè xtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho  indiqui el Projecte. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  

Puente sobre el río Flumen 

 

 

 

90 

  

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 in ferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs 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 no u terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'h a d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pende nt adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obt enir 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 t ongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja si gui a la zona de procedència, a 

l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim 

del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres pro cediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han  de ser les definides per la DF en funció  
dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes 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 matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfíci e (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les ins truccions de la DF. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 
En casos de fonamentació  irregular, com ara terrap lens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per  tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmag atzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de troba r zones segregades o contaminades per pols, 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  

Puente sobre el río Flumen 

 

 

 

91 

  

per contacte amb la superfície de base o per inclus ió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 

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

- Humectació o dessecació d’una tongada. 

- Control de compactació d’una tongada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de considerar  com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A 

efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels 

terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb 

característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
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 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir 

una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, s’ha de 

treballar  sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’han d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que 

s’hagin produït. 

 

 

G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22DU010. 

 

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

Retirada i extracció en les zones designades, de to ts els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes , etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 

sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- 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 (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al  desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fo ndària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arre ls poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions 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. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en e l gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els caso s en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 
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Els materials han de quedar suficientment trossejat s 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.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediat ament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per s obre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s 'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudica r els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossa da, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no que din buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix c om a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aig ua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície 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. 

 

 

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
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G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3Z1U010. 

 

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

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l’abocada de formigó  al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excava ts. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 

o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’ acabat final del terreny just abans de fer 

la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser  inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'ador miment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 

 

 

G4 - ESTRUCTURES 
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G45KU010,G450U050,G450U070,G450U060,G450U080. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , 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 r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Pilars 

- Bigues 
- Estreps 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, 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 que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es 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., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
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- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar arm at de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
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     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
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 següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  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 n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

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 mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a 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. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 
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Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la  utilitzada per a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseq üència d’un excessiu vibrat. 

L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el form igó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi recobert per la 

beurada 

ESTREPS: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 c m de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar g enerosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compre ssió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en e l sentit dels nervis, sense  que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorgan ització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’uti litza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures a ctives, i n o es tornarà a formigonar fins que la DF 

els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT: 

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 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4B0U020. 

 

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

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, 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 següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 
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CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà 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. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

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 subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s 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. 
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n 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. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

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. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 
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(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria 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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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 teò ric 

- 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 l es 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 m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

 

G4D - ENCOFRATS 
G4D8 - ENCOFRATS PERDUTS PER A TAULERS DE PONTS DE BIGUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4D8U020. 

 

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

Muntatge de les peces de formigó que formen l'encof rat perdut del tauler del pont. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació de les plaques de formigó 

- Anivellament de les peces 

- Tapat de junts entre peces 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pè rdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament sufici ent i correcte sobre els caps de biga, 

d'acord amb les especificacions de la DT. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

Moviment de l'encofrat (L=llum):  <= L/1000 

 Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* 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) 

 

 

G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
G4L1 - BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETENSAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4L1U310. 

 

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

Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó precomprimit per a la formació 

de sostres unidireccionals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament de les bi gues, neteja i nivellament 

- Replanteig i col·locació de les bigues 

CONDICIONS GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que la biga compleix le s característiques exigides a la DT. 

Les bigues disposades per al muntatge no han de pre sentar superfícies desrentades, arestes 

descantellades, discontinuitats en el formigó o arm adures visibles. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

La biga ha d'estar col·locada en la posició i nivel l previstos a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.4.1 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 
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Les toleràncies de muntatge han de complir l'especi ficat en l'article 5.4.3 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran le s característiques mecàniques i, en 

particular, el mòdul de fletxa, moments de fissurac ió i trencament, i l'esforç tallant de 

trencament. 

La col·locació de la biga s'ha de realitzar de mane ra que no rebi cops que la puguin afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la biga pels  punts preparats a l'efecte, als extrems de 

la mateixa. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o veh icles, el contractista ha de presentar, amb 

la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el  programa de tall, restricció o desviament 

del trànsit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* 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) 

 

 

G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4ZBU026. 

 

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

Recolzament estructural elàstic format mitjançant l àmina de neoprè armat o sense armar, 

col·locat entre dues bases d'anivellament i base d’ anivellament de morter de ciment per al 

suport dels mecanismes de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Recolzaments: 
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- Preparació i comprovació de les superfícies de re colzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

Base d’anivellament: 

- Preparació i comprovació de les superfícies per a nivellar 

- Neteja de les bases de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb  les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina , fang o qualsevol material que pugui 

impedir el bon funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen dete rminades per les característiques de l’ 

aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzamen t i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta:  ± 1 mm 

 - Replanteig de cotes:  ± 10 mm 

 RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèr ic. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el c ontacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivell ament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement co mprimit i no han d'haver espais buits entre 

ell i les bases d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respect e a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'ap arell de recolzament en les rases 

d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparel l respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells ha n de presentar escurçaments verticals 

idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 

 Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell 

han d'estar en contacte amb les bases d'anivellamen t i els perns d'ancoratge s'han d'encastar 

dins els elements estructurals que s'han de suporta r. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 

 - Llargària:  ± 5% 

 - Amplària:  ± 5% 

 - Gruix:  ± 1 mm 

 BASE D’ANIVELLAMENT: 

Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han 

de ser planes i horitzontals. 

No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit  per a formigonar les bases d'anivellament. 

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues s uperfícies que es recolzen per a facilitar 

la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el  cas. 

Distància entre les dues superfícies a recolzar:  > = 15 cm 
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 Distància entre l'extrem de la base d'anivellament  i els paraments laterals de les 

superfícies a recolzar:  >= 10 cm 

Alçària de la base inferior:  >= 5 cm 

Alçària de la base superior:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra  de los apoyos elastoméricos para puentes 

de carretera 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si é s el cas). 

Replanteig dels punts de recolzament. 

Per a cada base executada: 

- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

- Control dimensional en planta i alçat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament. 

 

 

G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 
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G78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS,  AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G781U010. 

 

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

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabili tzació de paraments horitzontals o 

verticals, mitjançan l’ aplicació d’un producte líq uid. 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjança nt emulsió bituminosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes necessàries del producte 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llo cs indicats als plànols o ordenats per la 

DF.  

El recobriment aplicat ha de formar una capa unifor me i contínua, que ha de cobrir tota la 

superfície a impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s’ha d’apreciar a simple vista defectes en el re cobriment (bombolles, cràters, cococons 

sense reblir ni fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 

definides a la DT o en el seu defecte, les especifc ades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu  o si la velocitat del vent és superior a 

50 km/h. 

S’ha  de respectar els intervals de temperatura d’a plicació i els marges d’humitat relativa de 

l’aire, indicats per el fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treba lls s'han de desviar i conduir a fora de 

l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d’ haver assolit la  resistència mecànica necessària. 
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La superfície del suport ha d’estar neta de pols, d 'olis i greixos, no ha de tenir material 

engrunat. 

 El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l’adherència del producte. 

Entre l’aplicació d’una capa i la següent, es respe ctarà  el temps de curat estipulat pel 

fabricant. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de l es persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 

la seva completa finalització. 
 
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 Salubridad 

DB-HS. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* 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) 

 

 

G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G7B1U020. 

 

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

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintè tics no teixits lligats mecànicament 
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- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres d e poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments:  >= 5 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 
G7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de junt de dilatació o treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb a rrencada de paviment rígid o flexible de 

tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 

 - Formació de junt de dilatació o de treball en pe ces formigonades "in situ" 

 S'han considerat per a junts en peces formigonades  "in situ" els elements següents: 
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- Junts de dilatació intern: 

     - Perfil elastomèric d'ànima circular 

     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega  

     - Placa de poliestirè expandit 

- Junts de dilatació externs: 

     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada  

     - Perfil de PVC amb forma d'U 

     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

- Junts de treball interns o externs amb perfil ela stomèric o de PVC d'anima plana 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Caixetí amb arrencada de paviment: 

- Replanteig de les dimensions del caixetí 

 - Tall del paviment 

 - Repicat del fons o retirada de reblert provision al, en el seu cas 

 - Neteja del fons del caixetí 

 Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigona r 

- Execució de les unions entre perfils 

Junt amb placa: 

- Col·locació de la placa en l'element per formigon ar 

CONDICIONS GENERALS: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 

- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 

CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 

El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT  o 

en el seu defecte, les especificades per la DF. 

Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i q uan el paviment és rígid (formigó) no ha de 

tenir esquerdes. 

El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfíci e del tauler. 

Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la sup erfície del fons ha de tenir una rugositat 

suficient per assegurar l'adherència. 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADE S "IN SITU": 

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser  la prevista. 

En el cas del perfil col·locat formant ranura obert a a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 

superficialment amb el formigó per la cara prevista .  

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definid a en la DT o, a manca d'aquesta, 

l'especificada per la DF. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el form igó i el perfil o la placa de poliestirè. 

JUNT AMB PERFIL: 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt . 

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 

La resistència de les unions entre perfils no ha de  ser menor que la de la resta del perfil. 

JUNT AMB PLACA: 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialmen t amb el formigó per la cara prevista. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 

Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar  completament el material entre talls, així 

com el reblert provisional, en el seu cas, i neteja r el fons del caixetí. 

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'ha gi realitzat el tall del paviment. 

JUNT AMB PERFIL: 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l' element per formigonar. Les disposicions de 

lligada i d'encofratge han de permetre que el perfi l mantingui la seva posició durant el 

formigonament. 

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 

l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fu sió en calent i pressió dels extrems que 

s'han d'unir. 

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel pro cés d'execució, el muntatge o el transport, 

no puguin ser fetes a la fàbrica. 

JUNT AMB PLACA: 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

JUNT AMB PLACA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

G7J2 - REBLERT DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G7J2U010,G7J2U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Reblert de junts amb materials plàstics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a  pressió a l'interior del junt 

- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhes iu o a pressió en l'interior del junt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Reblert de junts amb material col·locat a pressió: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació a pressió del material 

Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la placa 

CONDICIONS GENERALS: 

El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins  del junt. 

La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió. 

El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. 

Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a  tocar.  

La fondà ria respecte al pla del parament ha de ser  la prevista o indicada per la DF. Si no hi 

ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el p arament. 

Separació entre cordons:  <= 4 mm 

 Junts entre plaques:  <= 2 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, et c.). 

L'amplària del junt ha de ser constant. 

El fons i les cares del junt han de ser nets i secs , per la col·locació de la placa de 

poliestirè, no han de tenir matè ries estranyes (po ls, greixos, oli, etc.). 

REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels l ímits especificats pel fabricant. 

REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ: 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració . 

No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials am b temperatures superiors als 70°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

REBLERT AMB CORDÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

REBLERT AMB PLACA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9H3U815,G9HA0020. 

 

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

Mescla bituminosa col·locada i compactada.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temper atura ambient. 

- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calen t, col·locada a temperatura superior a la 

de l’ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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, am b 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'especifiqu i a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors d e l’Í ndex de Regularitat Internacional 
(IRI) que els demanats per la superfície existent a bans d’estendre la capa, especificats 
anteriorment. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

 El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap p unt, al 100% del previst a la secció tipus 

de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de s er 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 previs t per a ella a la secció-tipus. 
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L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de s er 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 teò ric. 

- 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 comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat 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 come nçant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu aut omàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 

superfí cies per estendre superiors a 70000 m2, s'h a d'estendre la capa en tota la seva 

amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més es tenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent  i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar una junta longitudinal. 

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 comp actar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 

de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm  de l'anterior. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat 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 qu e els  elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de cape s sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 

de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mín im de 15 cm un de l'altra. 
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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, disposan t els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades, 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 vibra tori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualme nt. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de de terminar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en  construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’ Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fó rmula de treball i si són acceptables o no els e quips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitza r la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligan t hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Par ticulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’es tat de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar  les mesures a prendre per restablir una 
regularitat superficial acceptable i, si s’escau, r eparar les zones danyades. Els valors a 
complir han de ser els següents: 
- Per tot-u artificial:  Segons taula 510.6 de l’ap artat 7.4 de l’article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i g rava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’ 
apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD 7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós, en ferms de nova construcció:  
Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’articl e 542 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment:  Segons la taula 542.16 de l’apart at 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprima ció o un reg d’adherè ncia segons 
correspongui depenent de la seva naturalesa. 
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excesso s de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d’ Obra. 
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el  te rmini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la  superfície, i també, si ha transcorregut 
molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de com provar que la seva capacitat d’unió  amb la 
mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudic ial, en cas contrari, el Director d’Obra ha 
de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència a ddicional. 
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superf í cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i a mb un espessor tal que, una vegada 
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transvers al indicades als Plànols del Projecte, amb 
les toleràncies següents: 
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no  pot diferir de la teòrica en més de 10 mm; 
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot  diferir de la teòrica en més de 15 mm. 
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L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de defini r al Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra.  Si a l’estenedora s’acoblessin peces per 
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de queda r perfectament alineades amb les originals.   
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de man era que tinguin sempre aglomerat  remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan enc ara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
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 obt enir les densitats prescrites. 
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’est esa en funció  dels mitjans de compactació 
existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedo res s’ han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de  vibració de la regla. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l’ estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de trebal l per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixa nt al descobert una superfície  plana i 
vertical en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar  una capa uniforme i lleugera de reg 
d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientme nt. A continuació, s’ha d’escalfar la junta 
i estendre la següent franja contra ella. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han  de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5°C,  excepte si l’espessor de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el lími t serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de 
gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de pode r augmentar aquests límits. Tampoc es 
permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d’Obra en funció  dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major  temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense q ue es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar  mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima 
prescrita en la fórmula de treball i la mescla es t robi en condicions de ser compactada, fins 
que assoleixi la densitat següent: 
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la  densitat no pot ser inferior al 98% de la 
densitat de referència; 
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densi tat no pot ser inferior al 97% de la 
densitat de referència. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat  de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contrarest i una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligat òriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima esta blerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especif icada.  
Les possibles irregularitats s’han de corregir manu alment. 
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl· lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o 
mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons 
metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtic s. 
Tots els tipus de compactadores han de ser autoprop ulsades, tenir inversors de sentit de la 
marxa d’acció  suau, i estar dotades de dispositius  per la neteja de les seves llantes o 
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los  humits en cas necessari. 
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de  presentar solcs ni irregularitats en 
aquestes. Les  compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la 
vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les d e pneumàtics han tenir rodes llises, en 
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nombre, mida i configuració  tals que permetin el s olapament de les marques de les davanteres 
i les del darrere, i lones protectores contra el re fredament dels pneumàtics. 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques,  dels diversos tipus de compactadores han 
de ser  aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia de la mescla en tot el seu esp essor, sense produir trencaments de l’à 
rid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de 
mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats 
per la DF. 
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican t: 
- Que el nombre i tipus de compactadores són els ap rovats; 
- El funcionament dels dispositius d’humectació, ne teja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’infl at de les compactadores; 
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vi bratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heter ogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zon es massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses dre nants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element cal efactor 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 comprova r que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a so ta d'aquesta, no sigui inferior a la de la 

fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta 

transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra , l’ús de mà quines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. 
S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’est endre i s’ha de distribuir  en una capa 
uniforme i d’un espessor tal que, una vegada compac tada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb  les toleràncies abans descrites. 
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’  estar dotades dels dispositius necessaris 
per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim 
de precompactació, que en el cas de mescla contínua  ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions 
Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Direc tor de l’Obra i en el cas de mescla 
discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La  capacitat de la tremuja, així com la 
potència, han de ser  adequades pel tipus de trebal l a realitzar. 
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu auto màtic d’anivellació i d’ un element 
calefactor per l’execució de la junta longitudinal.  
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’ 
atenen a les toleràncies mecàniques especificades p el fabricant, i que aquests ajusts no han 
estat afectats pel desgast o altres causes. 
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb  superfícies a estendre superiors a 70.000 
m2, ha de ser  preceptiu disposar, davant de l’este nedora, d’un equip de transferència 
autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialme nt garanteixi l’homogeneització 
granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rm ica i de les característiques superficials. 
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La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fò rmula de treball i sense que es p rodueixi desplaçament de la mescla extesa; 
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mes cla 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 se r verticals i han de tenir una capa 

uniforme i fina de reg d'adherè ncia. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinàri a 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 permet rà 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 glaç ades, 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 pre cipitacions 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 resul ti 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 p revistes. 
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 135 ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la  temperatura ambient, s’han d’evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transi t. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amp lària de cada capa realment construï da 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la D T, 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'i rregularitats 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 

llargà ria realment executada. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s 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) 
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MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s’ha d’execu tar un tram de prova, per comprovar la 

fórmula de treball, la forma d’actuació dels equips d’extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació. 

- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 

- Inspecció permanent dels processos d’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 procé s de compactació. Control també de la 

temperatura ambient abans de començar l’estesa. 

- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar l’espessor estès, mitjançant un punxó graduat.  

- Cada 90 t de mescla: 

     - Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6) 

- Cada 40 t de mescla: 

     - Control de la temperatura de la mescla bituminosa 

- A cada hectòmetre del perfil auscultat: 

     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional (NLT 330) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en nú mero no inferior a 5, en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i 

situats aleatòriament. 

La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució  i sempre abans de l’estesa de la següent capa. 

S’ha de tenir 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 desguà s insuficient. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
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Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar 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, s’ha de procedir 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 (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar 

globalment.  

Les condicions d’acceptació són les següents: 

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no mé s de 3 individus de la mostra assajada podran 

presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 

procedir de la següent manera: 

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar  la capa de mescla bituminosa corresponent 

al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols del Projecte, ni diferir del teòric en més de les 

toleràncies abans especificades; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del prescrit 

en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera: 

     - Per capes de base: 

          - Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el 

Contractista, pel seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si 

no hi haguessin problemes de gàlib; 

          - Si l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’haurà de compensar 

el minvament de la capa amb l’espessor addicional corresponent a  la capa superior per compte del Contractista. 

     - Per capes intermitges: 

          - Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el 

Contractista, pel seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si 

no hi haguessin problemes de gàlib; 

          - Si l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’haurà d’acceptar la 

capa amb una penalització econòmica del 10%. 

La DF ha de poder 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. 

Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser 

corregides segons les instruccions de la DF. 
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GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB1 - BARANES I ÀMPITS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniq ues 

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de  ciment o amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 
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Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e 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 

de utilización DB-SU. 

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 

GB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGU RETAT FLEXIBLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB2A1031. 

 

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

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO 

per a barreres de seguretat, col·locats  sobre supo rts en la seva posició definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig per al repartiment dels trams 

- Col·locació i fixació dels trams 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels co stats per mitjà de cargols i femelles 

d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions  de la DT. 

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïta ts que les indicades expressament a la DT, 

o les aprovades per la DF. 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport . 

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sen tit contrari al de la circulació del carril 

al que protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D T. 

- Alçària:  ± 2 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el  replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiaceti lènic a taller. El tall s'ha de polir amb 

pedra d'esmeril. 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisa lla. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets  a taller abans del procés de galvanitzat. 

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a  taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBA1U010,GBA1U630. 

 

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

Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda contí nua sonora 

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 operacio ns 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, dimension s 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 dura dera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referè ncia B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UN E_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 1 2% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

 CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):   1,7 
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 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,4 5 

 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 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic d e peces pintades sobre el paviment, totes 

de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per 

les rodes del vehicle.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circul ació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defen ses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’est ablert 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 l a 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 co lor 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 p ossible. 
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 utilitz able de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal 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 senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
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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 se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mit janç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa verme lla i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’es tableixi 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’angl e de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 

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'est ar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, n o pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és ll isa 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 qued ar 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 pavimen t existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replantei g topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el  procés inicial de secat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de  la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 

maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificac ions 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. 
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MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especific acions 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. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

 

 

GBC - ABALISAMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBC1U275. 

 

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

Subministrament i col·locació d’ elements per a aba lisament (senyalització) de carreteres. 
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Es consideren els elements següents: 

- Fita d’aresta de PVC 

- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica reflectant d’  alta intensitat, nivell II, amb pal de 

suport d’acer galvanitzat col·locat clavat o formig onat. 

- Captallums retrorreflectants col·locats sobre el paviment. 

- Fita miriamètrica col·locada sobre dau de formigó  

- Fita delineador d’illeta. 

- Fita de vèrtex 

- Plafons direccionals per l’abalisament de corbes 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s següents: 

Fites d’aresta de PVC: 

- Replanteig 

- Col·locació de la fita 

- Ancoratge de la fita 

Fita kilomètrica o semi-kilomètrica: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície a formigonar, en el s eu cas 

- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat dels ciments , en el seu cas 

- Col·locació de les armadures dels ciments, en el seu cas 

- Formigonat, en el seu cas 

- Col·locació del suport 

- Subministrament de les plaques i els elements aux iliars de fixació 

- Fixació de les plaques als suports 

Captafaros retrorreflectant col·locat sobre el pavi ment: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície del paviment 

- Subministrament dels elements auxiliars de fixaci ó 

- Col·locació i fixació del captallums sobre el pav iment 

Fita miriamètrica: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície a formigonar 

- Col·locació dels perns d’ancoratge en la fonament ació 

- Subministrament dels elements de fixació necessar is 

- Col·locació del suport 

Plafons direccionals per abalissament de corbes: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície del paviment 

FITA D’ARESTA DE PVC:  

La fita quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la 

DF. 

Estarà col·locada fora de la plataforma de la carre tera. 

Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carr etera. 

Quedarà amb la franja negra inclinada fins a l’eix de la carretera. 

FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indic ada a la DT, amb les correccions de 

replanteig aprovades per la DF. 

Sobresortirà del terreny una alçada suficient per a  que estigui a l’alç ada especificada a la 

DT respecte a la rasant del paviment o, en el seu d efecte, a la que indiqui la DF. 
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La distància del suport a la part exterior de la ca lçada serà tal que la senyal o rètol que li 

correspongui estiguin separats en més de 50 cm de l a part exterior de la calçada. 

L’ancoratge del suport serà suficient per a resisti r una empenta de 1,0 kN aplicats en el seu 

centre de gravetat. 

Les perforacions en el suport pel seu ancoratge est aran a la posició correcta.  

La senyal estarà fixada al suport, a la posició ind icada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes en el replanteig previ, aprovat per la DF. 

Resistirà un esforç de 1,0 kN aplicats en el seu ce ntre de gravetat i una pressió del vent de 

2,0 kN/m2, sense que es produeixin variacions de la  seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

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 le s llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 

 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 

 PLAFONS DIRECCIONALS PER L’ABALISAMENT DE CORBES: 

A l’ entrada de la corba, i amb una visibilitat mín ima de 100 m, es disposaran cap, un, dos o 

tres plafons direccionals per a advertir de la peri llositat de la mateixa. Quan més gran sigui 

el nombre de plafons més gran é s la perillositat d e la corba. 

Quan el nombre de plafons direccionals sigui superi or a un, aquests es col·locaran adossats, 

superposats uns a sobre dels altres. 

Els plafons han de quedar perpendiculars a la visua l del conductor. 

Així mateix i per una major seguretat vial es col·l ocaran plafons direccionals al llarg de la 

corba per a que el conductor pugui apreciar fàcilme nt la seva traçada. 

Aquests plafons, sempre senzills encara que el prim er sigui doble o triple, han de quedar a 

una distància entre ells del 20% del radi de corba.  

Els plafons direccionals es col·locaran sempre de m anera que la visual del conductor apreciï 

com a mínim tres i siguin perpendiculars a ells i a  una alçària aproximada d’1 m per  tal que 

quedin per sobre de les barreres de seguretat. 

La separació entre plafons superposats serà de 10 c m. 

CAPTALLUMS COL· LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 

El contorn dels captallum s retrorreflectants, un c op col·locats, no presentarà cantells 

afilats que constitueixin cap perill per la seguret at de la circulació vial 

La situació dels captallums sobre la plataforma ser à tal que sempre se situïn fora de la 

calçada. 

FITA MIRAMÈTRICA: 

La fita quedarà en la posició  especificada a la DT  p, en el seu defecte, a la indicada per la 

DF. 

Estarà col·locat fora de la plataforma de la carret era. 

Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carr etera. 

Quedarà fixat als fonaments amb el sistema d’ancora tge disposat a tal fi pel fabricant. 

Queda expressament prohibit practicar transformacio ns en el cos de la fita o en els suports 

d’ancoratge amb el propòsit de modificar el sistema  de fixació dissenyat pel fabricant. 

FITA DELINEADOR D’ILLETA: 
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La fita quedarà a la posició  especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la 

DF. 

Estaran col·locats al seu interior d’una illeta pin tada a sobre de la calçada, delimitant-la 

en tot el seu perímetre. 

Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carr etera. 

Quedarà fixat al paviment amb el sistema amb el sis tema d’ancoratge disposat a tal fi pel 

fabricant. 

Queda expressament prohibit practicar transformacio ns al cos de la fita o en els suports 

d’ancoratge amb el propòsit de modificar el sistema  de fixació dissenyat pel fabricant. 

FITA DE VÈRTEX: 

La fita quedarà a la posició  especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la 

DF. 

Estarà col·locat a l’interior d’una illeta pintada sobre la calçada, per davant de la barrera 

de seguretat. 

Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carr etera. 

Quedarà amb els dos triangles indicadors de les dir eccions en que es bifurca el traçat de la 

carretera, convenientment alineats. 

Per a la seva fixació es procedirà al llastrat del mateix fins la marca de llastrat que hi ha 

en el seu interior 

En cap cas es practicaran forats en el cos de la fi ta per a fixar-la mecànicament. 

SUPORTS FORMIGONATS: 

Resistència a la compressió del formigó als 28 dies :  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

FITA D’ARESTA DE PVC:  

Una vegada col· locada la fita verticalment, s’ha d ’ancorar introduint una barra transversal 

pel forat situat a 250 mm de l’extrem inferior. 

Es compactarà la terra al voltant de la fita de for ma que es garanteixi la verticalitat i 

immobilitat. 

FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 

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 seran d’acer galv anitzat. 

CAPTAFAROS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 

Abans de col·locar l’element s’ha de comprovar que la superfície del suport esta neta, sense 

defectes ni elements contaminants que puguin influi r negativament en la seva fixació. 

Si la superfície presenta defectes o desnivells apr eciables es corregiran els primers i es 

rebliran els últims amb materials d’anàloga natural esa als d’aquella. 

Abans de col·locar l’element, en suports de formigó , cal eliminar tots els materials 

utilitzats en el procés de cura del formigó que pug uin quedar en la superfície. 

La DT o, en el seu defecte la DF, podrà exigir les operacions de preparació de la superfície 

d’aplicació, de reparació o d’altres, que consideri  necessàries,  per tal de garantir la 

fixació de l’element. 
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FITES DELINEADORES DE ILLETA I FITES DE VÈRTEX: 

Abans de procedir a la col·locació de la fita es re alitzarà  una inspecció de la superfície 

del paviment a fi de comprovar el seu estat i possi bles defectes existents. 

Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de  la superfície a fi d’eliminar la brutícia 

o d’altres elements contaminants que poguessin infl uir negativament a la fixació dels 

mateixos. 

Si la superfície presenta defectes o desnivells apr eciables es corregiran els primers i es 

rebliran els últims amb materials d’anàloga natural esa als d’aquella. 

SUPORTS CLAVATS: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni defo rmacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la  seva posició si no és treient-lo i 

tornant-lo a clavar. 

SUPORTS FORMIGONATS: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu a dormiment. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passade s 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitats realment col·locades a l’obra segons l es e specificacions de la DT, i aprovades per la 

DF. 
 
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 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 6 de junio de 1973. Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical. 

FITA D’ARESTA DE PVC:  

UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de Poli(Cloruro de vinilo) (PVC rígido). Características, medidas y 

métodos de ensayo. 

FITA DE VÈRTEX DE MATERIAL POLIMÈRIC: 

UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. Características, medidas y métodos de 

ensayo. 

PLAFONS DIRECCIONALS PER L’ABALISAMENT DE CORBES: 

UNE 135365:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionables de chapa de acero galvanizada. características y métodos 

de ensayo. 
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GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD5AU011,GD5AU116. 

 

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

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials p làstics. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació  del tub sense incloure el reblert de  material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material  fitrant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Inclòs el reblert de material filtrant: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant 

Sense incloure el reblert de material filtrant: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 

adequada a les característiques del terreny i del t ub. 

Els tubs col·locats  han d'estar alineats i a la ra sant prevista. Han de tenir el pendent 

definit al projecte per a cada tram i seguir les al ineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 

 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 

 INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 5 0 cm de material filtrant. 
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El grau de compactació del reblert de la rasa no ha  de ser inferior al del material 

circumdant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els t ubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execuci ó 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'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguà s. 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 pro cedir al rebliment amb material filtrant. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'aut orització expressa de la DF. 

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la ra sa s'ha de compactar per tongades 

successives amb un grau de compactació >= 75% del P .N. 

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 

moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament ni l'execució del llit 

de material filtrant. 

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament, ni el reblert de la 

rasa amb material filtrant. 
 
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 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 

Poblaciones. 
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GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARD INERIA 
GR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GR130001. 

 

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

Esbrossada i neteja del terreny. 

S'han considerat els mitjans següents: 

- Mitjans manuals 

- Esbrossadora 

 - Motoesbrossadora 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Esbrossada del terreny 

 - Reblert i compactació de forats 

 - Conservació de la capa vegetal 

 - Protecció de la vegetació a conservar 

 CONDICIONS GENERALS: 

El terreny ha de quedar lliure de tots els elements  que puguin destorbar l'execució de l'obra 

posterior (brossa, arrels, runa, plantes no desitja bles, etc.). 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions 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. 

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Quan les operacions es realitzin amb mitjans manual s o esbrossadora, no han de quedar soques 

ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 25 cm. 

Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossado ra, no han de quedar soques ni arrels > 10 

cm fins a una fondària >= 35 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i  els elements de servei públic que puguin 

resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi  de conservar-se amb valles o proteccions, 

segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per  la DF. 
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S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini. 

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 a la DF. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície 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) 
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MEDICIONES Fecha: 22/05/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 01  ADAPTACIÓN DEL TERRENO

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adaptación del terreno 7.007,072 7.007,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.007,072

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 02  BALIZAMIENTO DEL TERRENO

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balizamiento de la obra 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 01  ESTRIBO1

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimentaciones 214,298 23,000 4.928,854 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.928,854

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno estribo 1 564,950 564,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 564,950

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Estribo 1 480,829 480,829 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 480,829

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplén 1 13,500 5,000 9,000 2,000 1.215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.215,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
Titol 3 02  ESTRIBO2

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cimentaciones 40,195 23,000 924,485 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 924,485

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Relleno estribo 1 564,950 564,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 564,950

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 2 463,826 463,826 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 463,826

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplén 1 33,500 8,300 9,000 2.502,450 C#*D#*E#*F#

2 Terraplén 2 13,000 5,500 4,000 286,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.788,450
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Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 01  HORMIGÓN CICLÓPEO

1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 68,187 7,500 511,403 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 511,403

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hormigón ciclópeo 159,630 159,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 159,630

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 02  CIMENTACIÓN DE ESTRIBOS

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 7,000 12,500 87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,500

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 7,200 12,700 91,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 91,440

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 44,980 44,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,980

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 20/200mm 0,238 7.850,000 2,000 3.736,600 C#*D#*E#*F#
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2 Phi 12/200mm 0,051 7.850,000 400,350 C#*D#*E#*F#

3 6 phi 12 0,008 7.850,000 62,800 C#*D#*E#*F#

4 Esperas de phi 12/200mm 0,076 7.850,000 596,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.796,350

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 03  ALZADO DE ESTRIBOS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 40,218 40,218 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,218

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 20/200mm 0,264 7.850,000 2.072,400 C#*D#*E#*F#

2 Phi 16/200mm 0,192 7.850,000 1.507,200 C#*D#*E#*F#

3 6 phi 20 0,004 7.850,000 31,400 C#*D#*E#*F#

4 Phi 12/150mm 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#

5 16 phi 12 0,021 7.850,000 164,850 C#*D#*E#*F#

6 2 phi 16 0,005 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#

7 Phi 12/200mm 0,016 7.850,000 125,600 C#*D#*E#*F#

8 Phi 12/200mm 0,006 7.850,000 47,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.001,650

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 8,800 11,500 101,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 101,200

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 11,500 8,420 96,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,830

5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 11,500 8,420 96,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,830

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 04  ALETAS DE ESTRIBO

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 2,000 17,063 0,500 17,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,063

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 77,000 2,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 154,000

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 phi 20 0,008 7.850,000 2,000 125,600 C#*D#*E#*F#

2 4 phi 25 0,014 7.850,000 2,000 219,800 C#*D#*E#*F#

3 Phi 20/150mm 0,033 7.850,000 2,000 518,100 C#*D#*E#*F#

4 Phi 16/150mm 0,021 7.850,000 2,000 329,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.193,200

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 05  LOSA DE TRANSICIÓN

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 10/200mm 0,021 7.850,000 2,000 329,700 C#*D#*E#*F#

2 Phi 20/200mm 0,080 7.850,000 628,000 C#*D#*E#*F#

3 Phi 10/200mm 0,020 7.850,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.114,700
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2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 9,240 9,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,240

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 10,400 1,510 15,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,704

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo1 5,200 10,600 55,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,120

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 06  ELEMENTOS DE APOYO

1 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apoyos fijos 5,000 5,000 1,220 2,000 61,000 C#*D#*E#*F#

2 Apoyos provisionales 5,000 5,000 1,220 2,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 122,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 07  RIOSTRA

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 1,163 1,100 2,000 2,559 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,559

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 3,972 2,000 7,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,944

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 1,172 2,000 2,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,344

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vainas transversales 9 phi 25 + 4 phi
20

0,036 7.850,000 282,600 C#*D#*E#*F#

2 Phi 20/100mm 0,010 7.850,000 2,000 157,000 C#*D#*E#*F#

3 Phi 12/150mm 0,033 7.850,000 2,000 518,100 C#*D#*E#*F#

4 Phi 16/150mm 0,003 7.850,000 2,000 47,100 C#*D#*E#*F#

5 9 phi 20 0,032 7.850,000 251,200 C#*D#*E#*F#

6 7 phi 16 0,002 7.850,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#

7 Phi 10/150mm 0,016 7.850,000 125,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.413,000

5 G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 28,750 28,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,750

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  ESTRIBO1
Titol 4 08  DRENAJE TRASDÓS

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 1 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,500

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
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Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 01  CIMENTACIÓN DE ESTRIBOS

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 7,000 12,500 87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,500

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 7,200 12,700 91,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 91,440

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 44,980 44,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,980

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 20/200mm 0,238 7.850,000 2,000 3.736,600 C#*D#*E#*F#

2 Phi 12/200mm 0,051 7.850,000 400,350 C#*D#*E#*F#

3 6 phi 12 0,008 7.850,000 62,800 C#*D#*E#*F#

4 Esperas de phi 12/200mm 0,076 7.850,000 596,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.796,350

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 02  ALZADO DE ESTRIBOS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 40,218 40,218 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,218

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Phi 20/200mm 0,264 7.850,000 2.072,400 C#*D#*E#*F#

2 Phi 16/200mm 0,192 7.850,000 1.507,200 C#*D#*E#*F#

3 6 phi 20 0,004 7.850,000 31,400 C#*D#*E#*F#

4 Phi 12/150mm 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#

5 16 phi 12 0,021 7.850,000 164,850 C#*D#*E#*F#

6 2 phi 16 0,005 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#

7 Phi 12/200mm 0,016 7.850,000 125,600 C#*D#*E#*F#

8 Phi 12/200mm 0,006 7.850,000 47,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.001,650

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 8,800 11,500 101,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 101,200

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 11,500 8,420 96,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,830

5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 11,500 8,420 96,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,830

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 03  ALETAS DE ESTRIBO

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 2,000 17,063 0,500 17,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,063

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 77,000 2,000 154,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 154,000

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3 phi 20 0,008 7.850,000 2,000 125,600 C#*D#*E#*F#

2 4 phi 25 0,014 7.850,000 2,000 219,800 C#*D#*E#*F#

3 Phi 20/150mm 0,033 7.850,000 2,000 518,100 C#*D#*E#*F#

4 Phi 16/150mm 0,021 7.850,000 2,000 329,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.193,200

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 04  LOSA DE TRANSICIÓN

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 10/200mm 0,021 7.850,000 2,000 329,700 C#*D#*E#*F#

2 Phi 20/200mm 0,080 7.850,000 628,000 C#*D#*E#*F#

3 Phi 10/200mm 0,020 7.850,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.114,700

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 9,240 9,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,240

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 10,400 1,510 15,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,704

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo2 5,200 10,600 55,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,120

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
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Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 05  ELEMENTOS DE APOYO

1 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apoyos fijos 5,000 5,000 1,220 2,000 61,000 C#*D#*E#*F#

2 Apoyos provisionales 5,000 5,000 1,220 2,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 122,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 06  RIOSTRA

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 1,163 1,100 2,000 2,559 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,559

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 3,972 2,000 7,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,944

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 1,172 2,000 2,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,344

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vainas transversales 9 phi 25 + 4 phi
20

0,036 7.850,000 282,600 C#*D#*E#*F#

2 Phi 20/100mm 0,010 7.850,000 2,000 157,000 C#*D#*E#*F#

3 Phi 12/150mm 0,033 7.850,000 2,000 518,100 C#*D#*E#*F#

4 Phi 16/150mm 0,003 7.850,000 2,000 47,100 C#*D#*E#*F#

5 9 phi 20 0,032 7.850,000 251,200 C#*D#*E#*F#

6 7 phi 16 0,002 7.850,000 2,000 31,400 C#*D#*E#*F#
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7 Phi 10/150mm 0,016 7.850,000 125,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.413,000

5 G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 2 28,750 28,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,750

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  ESTRIBO2
Titol 4 07  DRENAJE TRASDÓS

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estribo 2 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,500

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 03  PILA1
Titol 4 01  CIMENTACIÓN DE PILAS

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila1 23,374 6,500 151,931 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 151,931

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila1 126,264 126,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 126,264

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 16/200mm 0,135 7.850,000 1.059,750 C#*D#*E#*F#

2 Phi 20/150mm 0,317 7.850,000 2.488,450 C#*D#*E#*F#
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3 Esperas phi 25/150mm 0,068 7.850,000 2,000 1.067,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.615,800

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila1 6,500 8,700 56,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,550

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 03  PILA1
Titol 4 02  ALZADO DE PILAS

1 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila1 3,400 12,752 0,800 34,685 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,685

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila1 phi 20 0,217 7.850,000 1.703,450 C#*D#*E#*F#

2 Pila1 phi 16/100mm 0,418 7.850,000 3.281,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.984,750

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila1 75,726 75,726 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 75,726

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 03  PILA1
Titol 4 03  RÓTULA FREYSSINET

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 12/150mm 0,005 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#

2 Phi 10/150mm 0,002 7.850,000 15,700 C#*D#*E#*F#
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3 10 parrilas phi 12 0,021 7.850,000 2,000 329,700 C#*D#*E#*F#

4 7 phi 10 por parrilla 0,018 7.850,000 2,000 282,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 667,250

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 04  PILA2
Titol 4 01  CIMENTACIÓN DE LA PILA

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila2 9,165 6,500 59,573 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 59,573

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila2 6,500 6,270 40,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,755

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila2 66,560 66,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 66,560

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 16/200mm 0,111 7.850,000 871,350 C#*D#*E#*F#

2 Phi 20/200mm 0,198 7.850,000 1.554,300 C#*D#*E#*F#

3 Esperas phi 25/150mm 0,041 7.850,000 2,000 643,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.069,350

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 04  PILA2
Titol 4 02  ALZADO DE PILAS

1 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pila2 3,400 12,362 0,800 33,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,625

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila2 phi 20 0,217 7.850,000 1.703,450 C#*D#*E#*F#

2 Pila2 phi 16/100mm 0,418 7.850,000 3.281,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.984,750

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila2 74,928 74,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 74,928

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 04  PILA2
Titol 4 03  RÓTULA FREYSSINET

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Phi 12/150mm 0,005 7.850,000 39,250 C#*D#*E#*F#

2 Phi 10/150mm 0,002 7.850,000 15,700 C#*D#*E#*F#

3 10 parrilas phi 12 0,021 7.850,000 2,000 329,700 C#*D#*E#*F#

4 7 phi 10 por parrilla 0,018 7.850,000 2,000 282,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 667,250

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 05  DINTEL
Titol 4 01  VIGA LATERAL 1

1 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de base i
400 cm d'ample superior, totalment col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga lateral1 17,950 17,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,950

2 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb bettogrout
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta1 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,500

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasadores phi 25 0,008 7.850,000 62,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,800

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empalme pila-dintel 1 1,335 4,000 5,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,340

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 05  DINTEL
Titol 4 02  VIGA CENTRAL

1 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de base i
400 cm d'ample superior, totalment col·locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga central 22,140 22,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22,140

2 G4GAU010 kg Acer Y 1860 S7 en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traza1 4 vainas de 14 phi 0,6'' 1.363,384 1.363,384 C#*D#*E#*F#

2 Traza2 2 vainas de 14 phi 0,6'' 559,140 559,140 C#*D#*E#*F#

3 Traza3 2 vainas de 14 phi 0,6'' 559,140 559,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.481,664

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 05  DINTEL
Titol 4 03  VIGA LATERAL 2

1 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de base i
400 cm d'ample superior, totalment col·locada
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viga lateral1 17,950 17,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,950

2 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb bettogrout

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junta2 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,500

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasadores phi 25 0,008 7.850,000 62,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,800

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empalme pila-dintel 2 1,335 4,000 5,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,340

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 05  DINTEL
Titol 4 04  LOSA DE HORMIGÓN

1 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dintel 629,154 629,154 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 629,154

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dintel 55,632 55,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,632

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Losa 3,672 58,040 213,123 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 213,123

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60 phi 32 0,989 7.850,000 2,000 15.527,300 C#*D#*E#*F#

2 10 phi 20 0,013 7.850,000 2,000 204,100 C#*D#*E#*F#

3 Phi 20/200mm 1,002 7.850,000 7.865,700 C#*D#*E#*F#

4 Phi 20/100mm 2,076 7.850,000 16.296,600 C#*D#*E#*F#

5 60 Phi 16 0,145 7.850,000 3,000 3.414,750 C#*D#*E#*F#

6 Armadura prelosa 0,229 7.850,000 1.797,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45.106,100

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Losa 11,500 58,040 667,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 667,460

6 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenaje transversal 4,000 2,000 12,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 96,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 04  FIRMES Y PAVIMENTOS

1 G9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva calzada 667,460 0,060 2,400 0,950 91,309 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 91,309

2 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nueva calzada 667,460 0,060 2,400 0,050 4,806 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,806

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 05  ELEMENTOS DE DEFENSA Y SEÑALIZACIÓN
Titol 3 01  ELEMENTOS DE DEFENSA
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1 GB2A1031 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSND2/120a, galvanitzada en calent, incloent
quatre tanques, dues juxtaposades i dues sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barrera de seguridad 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 05  ELEMENTOS DE DEFENSA Y SEÑALIZACIÓN
Titol 3 02  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línea de separación 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

2 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Líneas exteriores 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 05  ELEMENTOS DE DEFENSA Y SEÑALIZACIÓN
Titol 3 03  BALIZAMIENTO

1 GBC1U275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hitos captafaros 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 06  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Gestión de residuos 25.487,660 25.487,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25.487,660

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 07  SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16.868,540 16.868,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16.868,540

Obra 01 PRESSUPOST PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN
Capítol 08  IMPACTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

1 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a impacte i vigilància ambiental

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21.058,780 21.058,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21.058,780
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 23/05/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,46m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €0,72m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

P- 2

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 3

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €20,43m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 4

(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €0,22m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 5

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €8,85m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 6

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €92,79m3G450U050 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 7
(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €96,61m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 8
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €103,64m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 9
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €108,10m3G450U080 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 10
(CENT VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €55,56m3G45KU010 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

P- 11

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 12
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €30,87m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 13
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €34,74m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 14
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €36,98m2G4D8U020 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs
col·locació

P- 15

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €3,32kgG4GAU010 Acer Y 1860 S7 en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

P- 16

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1.617,18mG4L1U310 Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus artesa, de 100 cm de cantell, 340
cm de base i 400 cm d'ample superior, totalment col·locada

P- 17

(MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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 €28,82dm3G4ZBU026 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

P- 18

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €2,45m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 19

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €2,00m2G7B1U020 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

P- 20

(DOS EUROS)

 €7,00m2G7J2U010 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

P- 21

(SET EUROS)

 €5,19m2G7J2U020 Reblert de junt amb bettogrout P- 22
(CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €37,46tG9H3U815 Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betumP- 23
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €576,95tG9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminosesP- 24
(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €122,26mGB2A1031 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSND2/120a, galvanitzada en
calent, incloent quatre tanques, dues juxtaposades i dues sobreposatades de secció doble ona,
part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

P- 25

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €0,49mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 26

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €2,09mGBA1U630 Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 27

(DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €10,32uGBC1U275 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares,
totalment col·locat

P- 28

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €4,60mGD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

P- 29

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €11,85mGD5AU116 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió

P- 30

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €0,28mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada

P- 31

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €1,00paXPA10003 Partida alçada a justificar per a gestió de residusP- 32
(UN EUROS)

 €1,00paXPA10004 Partida alçada a justificar per a impacte i vigilància ambientalP- 33
(UN EUROS)
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P-1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,46 €

Otros conceptos 2,46000 €

P-2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del

Plec de Prescripcions Tècniques

0,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 0,66950 €

P-3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,

càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 1,24950 €

P-4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,

obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de

formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

20,43 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 14,84400 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Otros conceptos 5,53550 €

P-5 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon

d'abocament i manteniment de l'abocador

0,22 €

Otros conceptos 0,22000 €

P-6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de

10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,85 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,16625 €

Otros conceptos 1,68375 €

P-7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 92,79 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €

Otros conceptos 9,16800 €

P-8 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 96,61 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,62200 €

Otros conceptos 12,98800 €

P-9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Otros conceptos 15,36650 €

P-10 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,10 €
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B060U460 m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,72550 €

Otros conceptos 15,37450 €

P-11 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i

bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

55,56 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 34,12500 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 14,52900 €

Otros conceptos 6,90600 €

P-12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

Otros conceptos 0,32770 €

P-13 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Otros conceptos 26,97055 €

P-14 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

Otros conceptos 28,56055 €

P-15 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,

inclòs col·locació

36,98 €

B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 30,71200 €

Otros conceptos 6,26800 €

P-16 G4GAU010 kg Acer Y 1860 S7 en cordons de qualsevol llargària per a postesar en estructures, incloent-hi

ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

3,32 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,60000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02260 €

B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 0,27655 €

B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1860 S7 en cordons 0,98700 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,03120 €

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 0,33110 €

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 0,62200 €
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Otros conceptos 0,44955 €

P-17 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus artesa, de 100 cm de cantell,

340 cm de base i 400 cm d'ample superior, totalment col·locada

1.617,18 €

B4PAU934 m Biga prefabricada de formigó postesat, tipus artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de b 1.484,26000 €

Otros conceptos 132,92000 €

P-18 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de

morter d'anivellament, col·locat

28,82 €

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats 20,98000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,23750 €

Otros conceptos 6,60250 €

P-19 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió

bituminosa catiònica

2,45 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,73800 €

Otros conceptos 1,71200 €

P-20 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per

ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i

encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

2,00 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 1,19900 €

Otros conceptos 0,80100 €

P-21 G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20

kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

7,00 €

B7C2U100 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 10 mm de gruix 0,96800 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 2,24500 €

Otros conceptos 3,78700 €

P-22 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb bettogrout 5,19 €

B7C2U110 m2 Mortero fluido tipo bettogrout 0,19500 €

Otros conceptos 4,99500 €

P-23 G9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure

betum

37,46 €

B9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta 28,83000 €

Otros conceptos 8,63000 €

P-24 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 576,95 €

B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-25 GB2A1031 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSND2/120a, galvanitzada en

calent, incloent quatre tanques, dues juxtaposades i dues sobreposatades de secció doble

ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o

corbada de qualsevol radi

122,26 €
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BBM21031 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSND2/120a, galvanitzada en calent, incloent quatre 93,43000 €

Otros conceptos 28,83000 €

P-26 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o

amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,49 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04368 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,20430 €

Otros conceptos 0,24202 €

P-27 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,

amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el

premarcatge

2,09 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,15288 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,50880 €

Otros conceptos 0,42832 €

P-28 GBC1U275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a dues cares,

totalment col·locat

10,32 €

BBC1U275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues 6,47000 €

Otros conceptos 3,85000 €

P-29 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de

220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

4,60 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 3,73890 €

Otros conceptos 0,86110 €

P-30 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de

220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15

N/mm2 de resistència característica a la compressió

11,85 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,91130 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,41250 €

Otros conceptos 1,52620 €

P-31 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les

obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el

muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,

mesurada la longitud executada

0,28 €

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,08000 €

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,05500 €

Otros conceptos 0,14500 €

P-32 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus 1,00 €

Sin descomposición 1,00000 €

P-33 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a impacte i vigilància ambiental 1,00 €
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Sin descomposición 1,00000 €

Autor del proyecto                    Tutor del pro yecto

Alfredo Bronchal Escolano             Antonio Marí Bernat
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OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 ADAPTACIÓN DEL TERRENO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7.007,0720,22 1.541,56

TITOL 3TOTAL 01.01.01 1.541,56

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 BALIZAMIENTO DEL TERRENO02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i
zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada (P -
31)

500,0000,28 140,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 140,00

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

TITOL 3 ESTRIBO101

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

4.928,8542,46 12.124,98

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 4)

564,95020,43 11.541,93

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 2)

480,8290,72 346,20

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

1.215,0001,30 1.579,50

TITOL 3TOTAL 01.02.01 25.592,61

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL MOVIMIENTO DE TIERRAS02

Euro
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TITOL 3 ESTRIBO202

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

924,4852,46 2.274,23

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 4)

564,95020,43 11.541,93

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 2)

463,8260,72 333,95

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 3)

2.788,4501,30 3.624,99

TITOL 3TOTAL 01.02.02 17.775,10

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 HORMIGÓN CICLÓPEO01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
(P - 11)

511,40355,56 28.413,55

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 159,63030,87 4.927,78

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 33.341,33

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 CIMENTACIÓN DE ESTRIBOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 7)

87,50092,79 8.119,13

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 6)

91,4408,85 809,24

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 44,98030,87 1.388,53

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.796,3500,99 4.748,39

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.03.01.02 15.065,29

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 ALZADO DE ESTRIBOS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 40,21830,87 1.241,53

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.001,6500,99 3.961,63

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

101,200103,64 10.488,37

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 19)

96,8302,45 237,23

5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a
la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 20)

96,8302,00 193,66

TITOL 4TOTAL 01.03.01.03 16.122,42

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 ALETAS DE ESTRIBO04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

17,063103,64 1.768,41

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 154,00034,74 5.349,96

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.193,2000,99 1.181,27

TITOL 4TOTAL 01.03.01.04 8.299,64

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 LOSA DE TRANSICIÓN05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.114,7000,99 1.103,55

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 9,24030,87 285,24

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

15,704103,64 1.627,56

Euro
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4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 6)

55,1208,85 487,81

TITOL 4TOTAL 01.03.01.05 3.504,16

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 ELEMENTOS DE APOYO06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat (P - 18)

122,00028,82 3.516,04

TITOL 4TOTAL 01.03.01.06 3.516,04

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 RIOSTRA07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

2,559103,64 265,21

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 7,94430,87 245,23

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 2,34434,74 81,43

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.413,0000,99 1.398,87

5 G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 21)

28,7507,00 201,25

TITOL 4TOTAL 01.03.01.07 2.191,99

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO101

TITOL 4 DRENAJE TRASDÓS08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 30)

12,50011,85 148,13

TITOL 4TOTAL 01.03.01.08 148,13

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 CIMENTACIÓN DE ESTRIBOS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 7)

87,50092,79 8.119,13

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 6)

91,4408,85 809,24

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 44,98030,87 1.388,53

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.796,3500,99 4.748,39

TITOL 4TOTAL 01.03.02.01 15.065,29

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 ALZADO DE ESTRIBOS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 40,21830,87 1.241,53

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.001,6500,99 3.961,63

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

101,200103,64 10.488,37

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 19)

96,8302,45 237,23

5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a
la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 20)

96,8302,00 193,66

TITOL 4TOTAL 01.03.02.02 16.122,42

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 ALETAS DE ESTRIBO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

17,063103,64 1.768,41

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 154,00034,74 5.349,96

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.193,2000,99 1.181,27

Euro



Puente sobre el río Flumen

PRESUPUESTO Pág.:22/05/13 6Fecha:

TITOL 4TOTAL 01.03.02.03 8.299,64

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 LOSA DE TRANSICIÓN04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.114,7000,99 1.103,55

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 9,24030,87 285,24

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

15,704103,64 1.627,56

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 6)

55,1208,85 487,81

TITOL 4TOTAL 01.03.02.04 3.504,16

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 ELEMENTOS DE APOYO05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat (P - 18)

122,00028,82 3.516,04

TITOL 4TOTAL 01.03.02.05 3.516,04

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 RIOSTRA06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

2,559103,64 265,21

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 7,94430,87 245,23

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 2,34434,74 81,43

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.413,0000,99 1.398,87

5 G7J2U010 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 21)

28,7507,00 201,25

TITOL 4TOTAL 01.03.02.06 2.191,99

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 ESTRIBO202

TITOL 4 DRENAJE TRASDÓS07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió (P - 30)

12,50011,85 148,13

TITOL 4TOTAL 01.03.02.07 148,13

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILA103

TITOL 4 CIMENTACIÓN DE PILAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 8)

151,93196,61 14.678,05

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 126,26430,87 3.897,77

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.615,8000,99 4.569,64

4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 6)

56,5508,85 500,47

TITOL 4TOTAL 01.03.03.01 23.645,93

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILA103

TITOL 4 ALZADO DE PILAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

34,685108,10 3.749,45

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.984,7500,99 4.934,90

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 75,72634,74 2.630,72

TITOL 4TOTAL 01.03.03.02 11.315,07

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILA103

Euro
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TITOL 4 RÓTULA FREYSSINET03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

667,2500,99 660,58

TITOL 4TOTAL 01.03.03.03 660,58

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILA204

TITOL 4 CIMENTACIÓN DE LA PILA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 8)

59,57396,61 5.755,35

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P
- 6)

40,7558,85 360,68

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 13) 66,56030,87 2.054,71

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

3.069,3500,99 3.038,66

TITOL 4TOTAL 01.03.04.01 11.209,40

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILA204

TITOL 4 ALZADO DE PILAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G450U080 m3 Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

33,625108,10 3.634,86

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

4.984,7500,99 4.934,90

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 74,92834,74 2.603,00

TITOL 4TOTAL 01.03.04.02 11.172,76

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 PILA204

TITOL 4 RÓTULA FREYSSINET03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

667,2500,99 660,58

TITOL 4TOTAL 01.03.04.03 660,58

Euro



Puente sobre el río Flumen

PRESUPUESTO Pág.:22/05/13 9Fecha:

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 DINTEL05

TITOL 4 VIGA LATERAL 101

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus
artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de base i 400 cm
d'ample superior, totalment col·locada (P - 17)

17,9501.617,18 29.028,38

2 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb bettogrout  (P - 22) 4,5005,19 23,36

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

62,8000,99 62,17

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

5,340103,64 553,44

TITOL 4TOTAL 01.03.05.01 29.667,35

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 DINTEL05

TITOL 4 VIGA CENTRAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus
artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de base i 400 cm
d'ample superior, totalment col·locada (P - 17)

22,1401.617,18 35.804,37

2 G4GAU010 kg Acer Y 1860 S7 en cordons de qualsevol llargària per a
postesar en estructures, incloent-hi ancoratges, beina, injecció
de beurada, accessoris i tesat (P - 16)

2.481,6643,32 8.239,12

TITOL 4TOTAL 01.03.05.02 44.043,49

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 DINTEL05

TITOL 4 VIGA LATERAL 203

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4L1U310 m Biga prefabricada de formigó amb armadures postesada, tipus
artesa, de 100 cm de cantell, 340 cm de base i 400 cm
d'ample superior, totalment col·locada (P - 17)

17,9501.617,18 29.028,38

2 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb bettogrout  (P - 22) 4,5005,19 23,36

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

62,8000,99 62,17

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

5,340103,64 553,44

TITOL 4TOTAL 01.03.05.03 29.667,35

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ESTRUCTURAS03

TITOL 3 DINTEL05

TITOL 4 LOSA DE HORMIGÓN04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 15)

629,15436,98 23.266,11

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 14) 55,63234,74 1.932,66

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

213,123103,64 22.088,07

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat (P - 12)

45.106,1000,99 44.655,04

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 19)

667,4602,45 1.635,28

6 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació (P - 29)

96,0004,60 441,60

TITOL 4TOTAL 01.03.05.04 94.018,76

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL FIRMES Y PAVIMENTOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G9H3U815 t Mescla bituminosa en calent PA-16 BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 23)

91,30937,46 3.420,44

2 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses (P - 24)

4,806576,95 2.772,82

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.193,26

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ELEMENTOS DE DEFENSA Y SEÑALIZACIÓN05

TITOL 3 ELEMENTOS DE DEFENSA01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GB2A1031 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSND2/120a, galvanitzada en calent, incloent quatre
tanques, dues juxtaposades i dues sobreposatades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta
o corbada de qualsevol radi (P - 25)

120,000122,26 14.671,20

TITOL 3TOTAL 01.05.01 14.671,20

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ELEMENTOS DE DEFENSA Y SEÑALIZACIÓN05

Euro
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TITOL 3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 26)

60,0000,49 29,40

2 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment,
mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 27)

120,0002,09 250,80

TITOL 3TOTAL 01.05.02 280,20

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL ELEMENTOS DE DEFENSA Y SEÑALIZACIÓN05

TITOL 3 BALIZAMIENTO03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GBC1U275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col·locat (P - 28)

30,00010,32 309,60

TITOL 3TOTAL 01.05.03 309,60

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL GESTIÓN DE RESIDUOS06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per a gestió de residus (P - 32) 25.487,6601,00 25.487,66

CAPÍTOLTOTAL 01.06 25.487,66

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD07

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

16.868,5401,00 16.868,54

CAPÍTOLTOTAL 01.07 16.868,54

OBRA PRESSUPOST  PUENTE SOBRE EL RÍO FLUMEN01

CAPÍTOL IMPACTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL08

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a impacte i vigilància ambiental
(P - 33)

21.058,7801,00 21.058,78

CAPÍTOLTOTAL 01.08 21.058,78

Euro
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NIVEL 4: Titol 4 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.03.01.01  Hormigón ciclópeo 33.341,33

Titol 4 01.03.01.02  Cimentación de estribos 15.065,29

Titol 4 01.03.01.03  Alzado de estribos 16.122,42

Titol 4 01.03.01.04  Aletas de estribo 8.299,64

Titol 4 01.03.01.05  Losa de transición 3.504,16

Titol 4 01.03.01.06  Elementos de apoyo 3.516,04

Titol 4 01.03.01.07  Riostra 2.191,99

Titol 4 01.03.01.08  Drenaje trasdós 148,13

Titol 3 01.03.01  Estribo1 82.189,00

Titol 4 01.03.02.01  Cimentación de estribos 15.065,29

Titol 4 01.03.02.02  Alzado de estribos 16.122,42

Titol 4 01.03.02.03  Aletas de estribo 8.299,64

Titol 4 01.03.02.04  Losa de transición 3.504,16

Titol 4 01.03.02.05  Elementos de apoyo 3.516,04

Titol 4 01.03.02.06  Riostra 2.191,99

Titol 4 01.03.02.07  Drenaje trasdós 148,13

Titol 3 01.03.02  Estribo2 48.847,67

Titol 4 01.03.03.01  Cimentación de pilas 23.645,93

Titol 4 01.03.03.02  Alzado de Pilas 11.315,07

Titol 4 01.03.03.03  Rótula Freyssinet 660,58

Titol 3 01.03.03  Pila1 35.621,58

Titol 4 01.03.04.01  Cimentación de la pila 11.209,40

Titol 4 01.03.04.02  Alzado de Pilas 11.172,76

Titol 4 01.03.04.03  Rótula Freyssinet 660,58

Titol 3 01.03.04  Pila2 23.042,74

Titol 4 01.03.05.01  Viga lateral 1 29.667,35

Titol 4 01.03.05.02  Viga central 44.043,49

Titol 4 01.03.05.03  Viga lateral 2 29.667,35

Titol 4 01.03.05.04  Losa de hormigón 94.018,76

Titol 3 01.03.05  Dintel 197.396,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

387.097,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Adaptación del terreno 1.541,56

Titol 3 01.01.02  Balizamiento del terreno 140,00

Capítol 01.01  Trabajos previos 1.681,56

Titol 3 01.02.01  Estribo1 25.592,61

Titol 3 01.02.02  Estribo2 17.775,10

Capítol 01.02  Movimiento de tierras 43.367,71

Titol 3 01.03.01  Estribo1 82.189,00

Titol 3 01.03.02  Estribo2 48.847,67

Titol 3 01.03.03  Pila1 35.621,58

Titol 3 01.03.04  Pila2 23.042,74

Titol 3 01.03.05  Dintel 197.396,95

Capítol 01.03  Estructuras 387.097,94

euros
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Titol 3 01.05.01  Elementos de defensa 14.671,20

Titol 3 01.05.02  Señalización horizontal 280,20

Titol 3 01.05.03  Balizamiento 309,60

Capítol 01.05  Elementos de defensa y señalización 15.261,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

447.408,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Trabajos previos 1.681,56

Capítol 01.02  Movimiento de tierras 43.367,71

Capítol 01.03  Estructuras 387.097,94

Capítol 01.04  Firmes y Pavimentos 6.193,26

Capítol 01.05  Elementos de defensa y señalización 15.261,00

Capítol 01.06  Gestión de residuos 25.487,66

Capítol 01.07  Seguridad y Salud 16.868,54

Capítol 01.08  Impacto y Vigilancia Ambiental 21.058,78

Obra 01 Pressupost Puente Sobre el río Flumen 517.016,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

517.016,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Puente Sobre el río Flumen 517.016,45

517.016,45

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 517.016,45

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 517.016,45........................................................ 67.212,14

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 517.016,45...................................................... 31.020,99

Subtotal 615.249,58

21,00 % IVA SOBRE 615.249,58........................................................................................ 129.202,41

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 744.451,99

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS )

Autor del proyecto                    Tutor del pro yecto

Alfredo Bronchal Escolano             Antonio Marí Bernat
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