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��	�������	��	�������	
	
�?:10	 4/	 ,�61636	 4/	 ,/0	 5?./0*	 /,	 3512.:32602:	 052>/2.D	 :	 ,�:-.5=:36C	 4/	 ,��4>61602.:36C	 91	
-.5E.:>:	 4/	 2./?:,,	 :>?	 /0-/36B63:36510	 4/,0	 2/.>6160	 -:.36:,0	 6	 4:2:	 4/	 B61:,62A:36C	 4/	 ,/0	
46B/./120	9162:20	4�5?.:*	35>-:26?,/	:>?	/,	2/.>616	252:,	4�/;/3936C�	
	
�1	 35-	 :-.5=:2*	 :89/02	 -,:	 0�6135.-5.:.D	 /1	 :89/02	 ,/3	 6	 :4896.6.D	 -/.	 2:12*	 3:.D32/.	
3512.:329:,�	
	
�,	3512.:32602:	-./0/12:.D	:6;F	>:2/6;*	91:	./,:36C	35>-,/.2:	4/,0	0/.=/60*	/896-0	6	>:8961D.6:	
89/	/0	35>-.5>/2	:	926,62A:.	:	3:4:0391:	4/	,/0	/2:-/0	4/,	,:�	�,0	>62<:10	-.5-50:20	89/4:.:1	
:403.620	 :	 ,�5?.:	 0/10/	89/	/1	 3:-	 3:0*	/,	 3512.:32602:	-9E96	 ./26.:.L,50	 0/10/	:925.62A:36C	4/	
,��4>61602.:36C�	
	
��:33/-2:36C	4/,	,:	6	4/	,:	./,:36C	4/	>62<:10	:9;6,6:.0	-.5-50:20	15	6>-,63:.D	/;3/-36C	:,E91:	
4/	 ./0-510:?6,62:2	 -/.	 :,	 3512.:32602:	 /1	 3:0	 4�6135>-,6>/12	 4/,0	 2/.>6160	 -:.36:,0	 5	 252:,0	
351=61E920�	
	
	
��	���������	��	���	�����	
	
�,	 3512.:32602:	 0/.D	 ./0-510:?,/	 4/,0	 ./-,:12/6E0	 1/3/00:.60	 -/.	 :	 ,�/;/3936C	 4/	 ,�5?.:	 6	
09?>61602.:.D	:	,:	�6./336C	4��?.:	252:	,:	61B5.>:36C	89/	/0	-./3606	-/.	:	89/	,/0	5?./0	-9E961	
0/.	./:,62A:4/0�	
	
�,	3512.:32602:	S:9.D	4/	-.5=/6.*	:,	0/9	3D../3*	2520	/,0	>:2/.6:,0*	/896-0	6	>D	4�5?.:	1/3/00:.60	
-/.	/B/329:.	/,0	15>/1:20	./-,:12/6E0	O	4/2/.>61:.	/,0	-9120	4/	3512.5,	5	4/	./B/.7136:	89/	/0	
./89/./6;61�	
	
	
"�	�����	�	�#��$	��	���	�����	
	
�,	3512.:32602:	61636:.D	,/0	5?./0	2:1	:=6:2	35>	./?6	 ,�5.4./	4/	,:	�6./336C	4��?.:*	 6	35>/1X:.D	
/,0	 2./?:,,0	 :,0	 -9120	 89/	 0�:00/1O:,61�	 �:	 0/=:	 ./:,62A:36C	 0�/B/329:.D	 4/	 >:1/.:	 89/	 -9E96	
E:.:126.	 /,	 0/9	 :3:?:2*	 4�:35.4	 :>?	 /,	 .5</32/	 89/	 0/.=/6;	 4/	 ?:0/	 4/	 3512.:32/*	 4610	 /,0	
2/.>6160	-.5E.:>:20�	
	
	
%�	������	��	������	��	���	�����	
	
�	-/2636C	4/	,:	�6./336C	4��?.:*	/,	3512.:32602:	-./-:.:.D	2520	/,0	-,D15,0	4/	4/2:,,	89/	0�/026>61	
1/3/00:.60	-/.	:	,�/;/3936C	4/	,/0	5?./0	3512.:32:4/0�	
	
�,0	 -,D15,0	 15>/1:20	 /0	 052>/2.:1	 :	 ,�:-.5=:36C	 4/	 ,:	 �6./336C	 4��?.:*	 :35>-:1O:20	 06	 @0	
1/3/00:.6	 -/.	 ,/0	 �/>V.6/0	 6	 �D,39,0	 <9026B63:2690	 89/	 /0	 ./89/./6;61	 -/.	 :	 ,:	 0/=:	 >:<5.	
35>-./106C�	
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&�	�������������	���	�� ����	������	
	
�6	 ,�/;/3936C	 4/	 ,/0	 5?./0	 6>-,63:	 ,:	 1/3/0062:2	 61/,946?,/	 4�612.5496.	 3/.2/0	>546B63:36510	 :,	
.5</32/	 49.:12	 /,	 0/9	 4/0/1=5,9-:>/12*	 ,:	 �6./336C	 4��?.:	 -54.D	 5.4/1:.	 5	 -.5-50:.	 ,/0	
>546B63:36510	89/	351064/.6	1/3/00D.6/0	4�:35.4	:>?	:89/02	,/3	6	,:	�/E60,:36C	=6E/12	05?./	,:	
>:27.6:�	
	
	
'�	���������	��	��������	��	�� ����	��	�����	������	
	
�,	-.5</32/	:0L?96,2	0/.D	/;/392:2	-/,	3512.:32602:	:,	0/9	3D../3*	/1	/,	2/.>616	>D;6>	4�91	>/0	:	
35>-2:.	4/0	4/,	46:	4/	B61:,62A:36C	4/,	0/9	3512.:32/�	
	
��6135>-,6>/12	4/,	2/.>/	/0>/12:2	2614.D	,/0	>:2/6;/0	./-/.39006510	89/	,�6135>-,6>/12	4/,	
2/.>616	4/	5?.:�	
	
	
�(�	��������	�	����������	
	
�,	 3512.:32602:	 S:9.D	 4�5?2/16.	 :,	 0/9	 3D../3*	 2520	 /,0	 -/.>6050	5	 ,,637136/0	 1/3/00D.6/0	 -/.	 :	
,�/;/3936C	4/	,/0	5?./0�	
	
	
���	���!����)����	��	���	�����	�	��������	���	�������	
	
�:	0/1O:,62A:36C	4/	,�5?.:	49.:12	,:	0/=:	/;/3936C	/0	B:.D	4�:35.4	:>?	,��.4./	�61602/.6:,	4/,	��	
4/	>:.X	4/	�'"(*	,/0	:3,:.:36510	35>-,/>/12:.6/0	89/	/0	./39,,/1	:	,���	��	1Q>�	"%I�'"(	4/	
,:	�6./336C	�/1/.:,	 4/	 �:../2/./0	 6	 :,2./0	 460-50636510	 :329:,>/12	 =6E/120	 :,	 ./0-/32/*	 5	 89/	
-9E961	B/.L0/	/;/392:?,/0	:?:10	4/	,:	B61:,62A:36C	4/	,/0	5?./0�	
	
	
���	�����������	�	������#����	����	���#�������	
	
�6	,�/;/3936C	4/	,/0	5?./0	/;6E60061	,:	35102.9336C	4/	4/0=6:>/120	-.5=60651:,0	5	.:>-/0	4�:33@0	
/1	 2.:>0	 -:.36:,0	 5	 252:,>/12	 :3:?:20*	 :89/020	 /0	 35102.96.:1	 4�:35.4	 :	 ,/0	 3:.:32/.F02689/0	
89/	B6E9./1	/1	/,0	-,:10	4/	2./?:,,*	5	/1	/,	0/9	4/B/32/	:,0	4539>/120	89/	0�/,:?5./1	49.:12	
,�/;/3936C	 4/	 ,�5?.:*	 6	 0�:?51:.:1	 4�6E9:,	 B5.>:	 89/	 ,/0	 ./02:120	 5?./0	 3512.:32:4/0�	 �:	
3510/.=:36C	49.:12	/,	2/.>616	4�926,62A:36C	/02:.D	:	3D../3	4/,	3512.:32602:�	
	
	
���	��������	������	��������	
	
�,	3512.:32602:	S:9.D	4/	B/.	3:0	:	,/0	460-50636510	=6E/120	-/.	:	,:	-./=/136C	6	3512.5,	4�613/1460*	
:6;F	35>	,/0	89/	>:16	,:	�6./336C	4��?.:�		
	
�1	 252	 3:0	 :89/02	 :45-2:.D	 ,/0	 >/09./0	 1/3/00D.6/0	 -/.	 /=62:.	 89/	 0�/13/1E961	 B530	
611/3/00:.60*	6	0/.D	./0-510:?,/	4/	,:	-.5-:E:36C	4/	,/0	89/	/0	./89/./6;61	-/.	:	,�/;/3936C	4/	
,/0	5?./0*	:6;F	35>	4/,0	4:1O0	O	-./<946360	89/	-/.	:89/02	>5269	/0	-.549/6;61�	
	
���	����*	����������	�����������	����	���������	
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�,0	>:2/.6:,0	0�/>>:E:2A/>:.:1	4/	>:1/.:	89/	0�:00/E9.6	,:	-./0/.=:36C	4/	,:	0/=:	89:,62:2	6	
-/.	 2:12	 :	 ,�:33/-2:36C	 -/.	 ,:	 926,62A:36C	 :	 ,�5?.:*	 ./8960620	 89/	 S:9.:1	 4/	 0/.	 35>-.5=:20	 :,	
>5>/12	4/	,:	0/=:	926,62A:36C�	
	
�/0	09-/.BF36/0	926,62A:4/0	35>	A51/0	4�/>>:E:2A/>:>/12	5	:35-6	S:9.:1	4�:351463651:.L0/	
91	35-	:3:?:4:	,:	926,62A:36C	4/,0	>:2/.6:,0	:35-6:20	/1	/,,/0*	4/	>:1/.:	89/	-9E961	./39-/.:.	
/,	0/9	:0-/32/	5.6E61:,�	�52/0	,/0	4/0-/0/0	./89/.64/0	-/.	:	:6;V	:16.:1	:	3D../3	4/,	3512.:32602:�	
	
�,	 3512.:32602:	 S:9.D	 4/	 0629:.	 :,0	 -9120	 89/	 4/06E16	 ,:	 �6./336C	 4�5?.:	 ,/0	 ?:,:13/0	 5	
6102:,U,:36510	 1/3/00D.6/0	 -/.	 /B/329:.	 /,0	 :>64:>/120	 -/.	 -/0	 ./89/.64/0*	 :6;F	 35>	 ,:	 0/=:	
926,62A:36C	89/	S:9.D	4�:1:.	-./3/464:	4/	,:	35../0-51/12	:-.5=:36C	-/,	�6./325.	4��?.:�	
	
�,0	 >:2/.6:,0	 89/	 S:1	 4�:?51:.L0/	 -/.	 9162:2	 4/	 =5,9>	 0/.:1	 >/09.:20	 /1	 -.6136-6*	 05?./	
=/S63,/0	:4/89:20*	0629:20	:,0	-9120	/1	/,0	89/	0�S:E61	4�926,62A:.�	
	
�89/020	=/S63,/0	S:9.:1	4/	0/.	:-.5=:20	-.7=6:>/12	-/.	,:	�6./336C	4��?.:	6*	:	15	0/.	89/	2520	
/,,0	 261E961	 91:	 3:-:362:2	 916B5.>/*	 3:4:	 =/S63,/	 :925.62A:2	 -5.2:.D	 91:	 >:.3:	 3,:.:>/12	
,,/E6?,/*	/1	89/	 6146896	 ,:	0/=:	3:-:362:2	/1	 ,/0	3514636510	926,62A:4/0	-/.	:	 ,:	0/=:	:-.5=:36C�	
�9:1	 0�:925.62A6	 ,:	 351=/.06C	 4/	 -/0	 :	 =5,9>*	 5	 =63/=/.0:*	 /,0	 B:325.0	 4/	 351=/.06C	 0/.:1	
4/B61620	-/.	,:	�6./336C	4��?.:*	896	-/.	/03.62	<9026B63:.D	:,	3512.:32602:	/,0	=:,5.0	:45-2:20�	
	
	
���	��������������	���	������������	������	���+������	��	���	�����	
	
�,	 3512.:32602:	 -54.D	 926,62A:.	 :	 ,/0	 5?./0	 4/	 3512.:32/*	 ,:	 -/4.:*	 ,:	 E.:=:*	 ,/0	 05../0	 5	 /,	
>:2/.6:,	 0/,/33651:2	 89/	 2.5?6	 :	 ,/0	 /;3:=:36510*	 >:2/.6:,0	 89/	 0�:?51:.:1	 4�:35.4	 :>?	 /,0	
-./90	89/	-/.	:	/,,0	0�S:E61	/02:?,/.2	:,	3512.:32/�	�1	89:,0/=5,	3:0*	/,	3512.:32602:	S:9.D	4/	
-.5=/6.	/,0	>:2/.6:,0	1/3/00:.60	-/.	/;/392:.	:89/,,/0	-:.20	4/	,�5?.:*	,:	./:,62A:36C	4/	,/0	89:,0	
0�S:E61	-./=602	/;/392:.	:>?	>:2/.6:,0	926,62A:20	:>?	:,2./0	9162:20�	
	
�,0	 0/.=/60	 -Q?,630	 5	 -.6=:20	 89/	 ./09,261	 :B/32:20	 S:9.:1	 4/	 0/.	 ./-:.:20	 :	 3D../3	 4/,	
3512.:32602:*	4/	>:1/.:	6>>/46:2:�		
	
�/0	-/.051/0	89/	 ./09,261	-/.<9463:4/0	S:9.:1	4/	 0/.	 35>-/10:4/0	:4/89:4:>/12*	:	 3D../3	
4/,	3512.:32602:�	
	
�/0	-.5-6/2:20	-Q?,689/0	5	-.6=:4/0	89/	 ./09,261	:B/32:4/0	S:9.:1	4/	 0/.	 ./-:.:4/0	:	 3D../3	
4/,	 3512.:32602:*	 ./02:?,612	 ,/0	 -.6>626=/0	 3514636510	 5	 35>-/10:12	 /,0	 4:1O0	 6	 -./<946360	
3:90:20	4/	89:,0/=5,	:,2./	>:1/.:	:33/-2:?,/�	
	
�/	 ,:	>:2/6;:	>:1/.:*	 /,	 3512.:32602:	 0/.D	 ./0-510:?,/	 4/	 2520	 /,0	5?</32/0	 89/	 /0	 2.5?61	5	
4/035?./6;61	49.:12	,�/;/3936C	4/	,/0	5?./0*	S:=/12	4/	451:.	152636:	6>>/46:2:	4/,0	>:2/6;50	
:	,:	�6./336C	4��?.:	6	35,U,53:.L,50	052:	3902546:�	
	
�0-/36:,>/12	/,	 3512.:32602:	 :45-2:.D	 ,/0	>/09./0	1/3/00D.6/0	-/.	/=62:.	 ,:	 3512:>61:36C	4/	
.690*	,,:30	6	46-V0620	4�:6E9:	-/.	/B/32/	4/	35>?9026?,/0*	5,60*	,,6E:120	5	89:,0/=5,	:,2./	>:2/.6:,	
89/	-9E96	0/.	-/.<94636:,	49.:12	,�/;/3936C	4/	,/0	5?./0�	
	
	
�"�	������#����	���	�������	
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�,	 3512.:32602:	 -50:.D	 /0-/36:,	 :2/136C	 :	 ,�/B/32/	 89/	 -9E961	 2/16.	 ,/0	 46B/./120	 5-/.:36510	 6	
6102:,U,:36510	 89/	 1/3/00626	 ./:,62A:.	 -/.	 :	 ,:	 3510/3936C	 4/,	 3512.:32/	 05?./	 ,�/027263:	 6	 /,	
-:60:2E/	4/	,:0	A51/0	/1	,:0	89/	/0	2.5?61	0629:4/0	,/0	5?./0�	
	
�1	 :89/02	 0/1262	 /0	 2614.D	 39.:	 :>?	 /,0	 :.?./0*	 2:189/0	 O	 :,2./0	 /,/>/120	 89/	 -9E961	 0/.	
-/.<9463:20	49.:12	,/0	5?./0*	06E961	4/E94:>/12	-.52/E620	-/.	/=62:.	-5006?,/0	4/02.500/0	89/	
/1	3:0	4/	-.5496.L0/*	0/.:1	./02:9.:20	:,	0/9	3D../3�	
	
�/	 ,:	 >:2/6;:	 >:1/.:*	 2614.D	 39.:	 4/,	 0/9	 />-,:X:>/12	 6	 4/,	 0/1262	 /027263	 4/	 ,/0	 0/=/0	
6102:,U,:36510*	35102.9336510*	46-V0620	6	:35-60	89/*	/1	89:,0/=5,	3:0	S:9.:1	4/	0/.	-.7=6:>/12	
:925.62A:20	-/.	,:	�6./336C	4��?.:�	
	
	
�%�	������#����	��	���	�����	�+��������	
	
�,	 3512.:32602:	 89/4:	 35>-.5>70	 :	 3510/.=:.*	 :,	 0/9	 3D../3*	 6	 B610	 89/	 06E961	 ./?94/0	
-.5=60651:,>/12*	252/0	,/0	5?./0	89/	612/E./1	/,	-.5</32/�	
	
�/	 ,:	 >:2/6;:	 >:1/.:	 89/4:	 5?,6E:2	 :	 ,:	 3510/.=:36C	 4/	 ,/0	 5?./0	 49.:12	 91	 2/.>616	 4/	
E:.:126:*	 :	 -:.26.	 4/	 ,:	 4:2:	 4/	 ,:	 ./3/-36C	 -.5=60651:,*	 S:=/12	 4/	 09?026296.*	 :,	 0/9	 3D../3*	
89:,0/=5,	 -:.2	 4�:89/02/0	 89/	 S:E61	 /;-/.6>/12:2	 4/0-,:X:>/12	 5	 -:262	 4/2/.65.:>/12	 -/.	
1/E,6E7136:	5	:,2./0	>52690	89/	06E961	 6>-92:?,/0	:,	3512.:32602:*	5	35>	:	3510/8W7136:	4/,0	
:E/120	 :2>50B7.630	 -./=606?,/0*	 5	 89:,0/=5,	 :,2./	 3:90:	 89/	 15	 /0	 -9E96	 351064/.:.	 35>	
61/=62:?,/�	
	
�,	 3512.:32602:	 15	 ./?.D	 3:-	 -:.264:	 -/.	 :	 ,:	 3510/.=:36C	 4/	 ,/0	 5?./0	 49.:12	 /,	 2/.>616	 4/	
E:.:126:*	 <:	 89/	 ,/0	 4/0-/0/0	 35../0-51/120	 /0	 351064/./1	 613,50/0	 :,0	 -./90	 9162:.60	
3512.:32:20�	
	
	
�&�	���� �	�����	��	���	�����	
	
�1	 35-	 89/	 ,/0	5?./0	 S:E61	 :3:?:2*	 252/0	 ,/0	 6102:,U,:36510	 4/	 46-V0620	 O	 3:0/2/0	 4/	 3:.D32/.	
2/>-5.:,	 O	 -/.	 /,	 0/.=/6	 4/	 ,�5?.:*	 S:9.:1	 4/	 0/.	 ./26.:20	 6	 :,0	 ,,530	 4/,	 0/9	 />-,:X:>/12	 6	
./02:9.:20	 :	 ,:	 0/=:	 B5.>:	 5.6E61:,�	 �/	 ,:	 >:2/6;:	 >:1/.:	 S:9.:1	 4/	 2.:32:.L0/	 /,0	 3:>610	
-.5=60651:,0�	
	
�52	 :6;V	 0�/;/392:.D	 4/	 >:1/.:	 89/	 ,/0	 A51/0	 :B/32:4/0	 89/461	 35>-,/2:>/12	 1/2/0	 6	 /1	
3514636510	/0272689/0	4�:35.4	:>?	/,	-:60:2E/	36.39>4:12�	
	
�89/020	2./?:,,0	/0	351064/.:.:1	613,5050	:,	3512.:32/	6	-/.	2:12*	15	0/.:1	5?</32/	4�:?51:>/12	
46./32/	-/.	:	,:	0/=:	./:,62A:36C�	
	
	
	
	
	
	
	
�'�	�������	��	��������	�������	�	������	���	������������	
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�9/4/1	:	3D../3	4/,	3512.:32602:	,/0	4/0-/0/0	89/	5.6E6161	/,	./-,:12/6E	E/1/.:,	4/	,/0	5?./0	5	
,:	 0/=:	 35>-.5=:36C*	 /,0	 ./-,:12/6E0	 -:.36:,0	 4�:89/02/0*	 :6;F	 35>	 /,	 4./2	 4�610-/336C	 89/	
,/E:,>/12	/026E96	:925.62A:2	:,	-/.051:,	B:39,2:269*	/00/12G	/,0	4/	35102.9336CY	/,0	4/	 ,,5E9/.	5	
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

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

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

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

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

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

acompleix totes aquestes característiques: 

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

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

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

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

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

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

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

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

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

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

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

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

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

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- 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: 
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 
B037 - TOT-U 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B037200U. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

 - Tot-u artificial 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

determini la DF. 

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

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

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

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica 

apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
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Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 

TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u  natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza 
com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, 
sòls naturals o de mes cla de ambdós.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
��������������������������������������������������
�            �  Tamisatge ponderal acumulat (%)  �
�Tamís UNE-EN����������������������������������� �
� 933-2 (mm) �       ZN40     ZN25     ZN20      �
��������������������������������������������������  
�     50     �       100      --       --        �
�     40     �      80-95     100      --        �
�     25     �      60-90    75-95     100       �
�     20     �      54-84    65-90    80-100     �
�      8     �      35-63    40-68    45-75      �
�      4     �      22-46    27-51    32-61      �
�      2     �      15-35    20-40    25-50      �
�    0,500   �       7-23     7-26    10-32      �
�    0,250   �       4-18     4-20     5-24      �
�    0.063   �       0-9      0-11     0-11      �
��������������������������������������������������  

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 

Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i 

productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
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La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents:  
��������������������������������������������������
�            �  Tamisatge ponderal acumulat (%)  �
�Tamís UNE-EN����������������������������������� �
� 933-2 (mm) �       ZA25     ZA20     ZAD20     �
��������������������������������������������������  
�     40     �       100       --       --       �
�     25     �      75-100    100      100       �
�     20     �      65-90    75-100   65-100     �
�      8     �      40-63    45-73    30-58      �
�      4     �      26-45    31-54    14-37      �
�      2     �      15-32    20-40     0-15      �
�    0,500   �       7-21     9-24     0-6       �
�    0,250   �       4-16     5-18     0-4       �
�    0,063   �       0-9      0-9      0-2       �
��������������������������������������������������

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

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) 
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 

-  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: 
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.

B03D - TERRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03DU005,B03DU001,B03DU103,B03DU105. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

 - Terra adequada 

 - Terra tolerable 
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 - Terra sense classificar 

 TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 

defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 

explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502):  >= 3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 

en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, de manera 

que no se n'alterin les 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 subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

* Orden FOM/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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè 
ncia indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 
els següents assaigs d’identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, 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 cada 2500 m3: 
Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè , es realitzaran les 
comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 
- Resistivitat elèctrica 
- Contingut de ió clor (Cl-) 
- Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
- Determinació del Ph d’un sòl 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 
103501) com a referència al control de compactació.

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B051U022,B051U012. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

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 Europea de Lliure Canvi. 

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

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

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 
��������������������������������������������������������
�       Denominació                     � Designació   �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland                       �  CEM I       �
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��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb escòria           �  CEM II/A-S  �
�                                       �  CEM II/B-S  �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb fum de sílice     �  CEM II/A-D  �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb Putzolana         �  CEM II/A-P  �
�                                       �  CEM II/B-P  �
�                                       �  CEM II/A-Q  �
�                                       �  CEM II/B-Q  �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb cendres           �  CEM II/A-V  �
� volants                               �  CEM II/B-V  �
�                                       �  CEM II/A-W  �
�                                       �  CEM II/B-W  �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb esquist           �  CEM II/A-T  �
� calcinat                              �  CEM II/B-T  �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb filler            �  CEM II/A-L  �
� calcari                               �  CEM II/B-L  �
�                                       �  CEM II/A-LL �
�                                       �  CEM II/B-LL �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland mixt                  �  CEM II/A-M  �
�                                       �  CEM II/B-M  �
��������������������������������������������������������
� Ciment amb escòries de                �  CEM III/A   �
� forn alt                              �  CEM III/B   �
�                                       �  CEM III/C   �
��������������������������������������������������������
� Ciment putzolànic                     �  CEM IV/A    �
�                                       �  CEM IV/B    �
��������������������������������������������������������
� Ciment compost                        �  CEM V/A     �
�                                       �  CEM V/B     �
��������������������������������������������������������

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

��������������������������������������������������������
�       Denominació                     � Designació   �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland                       �      I       �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb escòria           �    II/A-S    �
�                                       �    II/B-S    �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb fum de sílice     �    II/A-D    �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb Putzolana         �    II/A-P    �
�                                       �    II/B-P    �
��������������������������������������������������������
� Ciment pòrtland amb cendres           �    II/A-V    �
� volants                               �    II/B-V    �
��������������������������������������������������������
� Ciment amb escòries de                �    III/A     �
� forn alt                              �    III/B     �
�                                       �    III/C     �
��������������������������������������������������������
� Ciment putzolànic                     �    IV/A      �
�                                       �    IV/B      �
��������������������������������������������������������
� Ciment compost                        �  CEM V/A     �
��������������������������������������������������������

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 

miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  

(CAC): 

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 preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 

l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H1U020,B9H1U120. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 

posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 

S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 

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 justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Nova variant de la L-200 al Municipi de Miralcamp 

14 
  

Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir 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 pedrera 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 retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 

l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de 

comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació. 

Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, 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 tipus formigó bituminó s, segons la 

taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 

Toleràncies admissibles respecte de la granulometria 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% del pes total dels granulats 

- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 

- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 

granulats 

- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 

S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, 

el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de 

la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que presentin deformacions 

plàstiques. 

Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que 

s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada 

fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de 

segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 

- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós 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 exigir un nombre superior  de fraccions, si ho 

estima necessari per complir les toleràncies exigides 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 natural, no s’han de fer servir els 15 cm 

inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de construir per capes d’espessor 

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 subministrament 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 bituminós, 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’obres petites, amb volum total d’àrids 

inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació 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’assaig 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. 
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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 procedents de jaciments granulars ni de canteres 

de naturalesa calcària. 

En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les 

categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, 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 de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha 
de ser segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apartat 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 norma 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 norma 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 pedra 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 total d’àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
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 especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori 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 extracció 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 utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en 
massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit 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 rodadura, la proporció de pols mineral 
d’aportació  a utilitzar (% en massa de la resta del 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 podrà  superar el 2% de la massa de la mescla, 
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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’obres podrà modificar la proporció mínima 
d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mescla 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 dins 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)    �
�������������
�����������������������������������
�������������������	
�     2      �               100                 �        -          �
�������������
�����������������������������������
�������������������	
�   0,125    �             85 a 100              �        10         �
�������������
�����������������������������������
�������������������	
�   0,063    �             70 a 100              �        10         �
����������������������������������������������������������������������
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric 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, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 

destilació, oxigenació o "cracking 

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

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

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

temperatures. 

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

humides. 

MESCLA BITUMINOSA: 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà  de forma que el seu 
contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per 
mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus 
i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges. 
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on 
l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, desprès 
d’haver introduït els à rids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat de 
mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà  el 
lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà 
l’operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si l’alimentació 
fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la 
resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids procedents 
del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de 
contacte amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement 
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de 
lligant.  La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la 
fórmula de treball. 

En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta 

dosificació, la distribució homogè nia, i que no perdi les seves característiques inicials 

durant tot el procés de fabricació. 
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula 
de treball, que ha d’incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després 
de la classificació en calent. 
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- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 
22 mm; 16 mm; 8  mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 
de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una aproximació de 
l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del 0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à rid 
total amb aproximació del 0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la 
pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de 
la mescla total.  
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , 
els temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha 
d’introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà  dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte el rang 
recomanat pel fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la 
forma d’ incorporació i temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C, 
excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC. A 
tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada 
pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions 
sigui superior al mínim fixat. 
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris dels À mbits de 
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fó rmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 

     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 

granulats 

     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 

- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball serà  de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense 

baixar dels mínims especificats. 

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. 

Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre  el total de la mescla bituminosa inclosa la 

pols mineral: 

- Capa de base:  4,75% 

- Capa intermitja:  4,50% 

En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de 

lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les 

partícules d’àrid. 

També s’ha de tenir en compte que la relació  ponderal recomanable entre els continguts de 

pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, 

inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d’estar  compresa entre 1,2 i 

1,3. 

Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, 

aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm, o segons 

UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació vibratòria durant 120 segons per 

cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2 de 

l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 

En el disseny de la mescla també es tindrà  en compte la deformació plàstica mesurada amb 

l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el 
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dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC  i amb una durada de 
10.000 cicles.  
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de 
placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: 
- En mescles amb mida nominal D � 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes 
cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes 
preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-

32. 

Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de 
5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de 
l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat a 

15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de 
l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s’han de preparar segons 
la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà  inferior a 11.000 MPa. 

Les provetes per a la realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-30, 

aplicant 75 cops per cara. 

L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura 

de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de 

cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions. 

En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta 

subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una 

longitud escollida. 

Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com 
el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que  es mostrin segregades, 

carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que 

l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no 

sigui a la vegada mesclador, també  les mescles que presentin indicis d’humitat, i en la resta 
de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En aquests casos de 
presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en 

calent. 

Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que 

s’ha de tractar , per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte amb 

composició i dotació aprovades pel Director d’Obra.
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió 
només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte. 
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla 
bituminosa en calent durant el seu transport. 
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la 
mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó  45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus 
d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels 
dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell dels tancs d’à 
rids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, 
els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el 
rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant. 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

MESCLA BITUMINOSA: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

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

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

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

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

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

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

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

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) 

Control de fabricació: 
 - 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 mescles:  
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 

     - 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)  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1) 
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     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de 
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el 
nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 
4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, 
NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents:  
     - Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de 
laboratori (UNE-EN 12697-22) 
     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 12697-
12) 
     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     -  Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i 
annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de 
l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, 
aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la densitat de referència 
per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent obtinguts. 

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. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador.
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descàrrega de la planta.
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el 
matí i l’altre a la tarda. 

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. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLES:  
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. 
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent , 
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència conservada 
a tracció indirecta després d’immersió, resistència a deformació plàstica, valor del mòdul 
dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar 
correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació 
o substitució. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G219U040,G219U200. 

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

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

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G21B3002. 

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

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà 
nics i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

- Desmuntatge de senyal de trànsit 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 

transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 

d'ús. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 

femelles, i després les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

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

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G221U010,G221U113. 

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

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 

 - Excavació en roca mitjançant voladura 
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 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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’excavació 

- 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 foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

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'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades 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'utilitzar 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 la 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 els 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-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
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- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar 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 superposades. 

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 obres i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació 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'emmagatzemar separada de la resta de productes de 

l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos 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 material adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

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 de 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 la 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 velocitat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els 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 conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defecte, fixi la DF. 
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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 càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

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'estar 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, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera 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 ser 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 explícitament 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 per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota 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 privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament 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 contacte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

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 voladura 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'autoritzi l'accés als talls de treball. 
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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 tall 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. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres 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 barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades 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 senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions 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 metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats 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 desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. 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 la 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 aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

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). 

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 
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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 

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G226U020,G226U030. 

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

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament

 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

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

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'estesa 

 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’ altura 
inicial de la mostra al realitzar l’assaig segons NLT 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 
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terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació 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 dependrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu 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 del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

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 (desviació 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 serà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació  de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada 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 podran 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 compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
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La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les caracterí stiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, 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 terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ 
obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran 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 mínim. 
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, 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 compleixin 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 la filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada 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 sòls 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 treball 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 DF 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 els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin 
proteccions. 
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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 càrregues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui 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 procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent 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 capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 

de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions 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 estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 
En casos de fonamentació  irregular, com ara terraplens 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’emmagatzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
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per contacte amb la superfície de base o per inclusió 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 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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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. 
 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 EXECUTADES 
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Retirada i extracció en les zones designades, de tots 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 operacions 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 (10-15 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 fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

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 els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-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 immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions 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 gas, 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 perjudicar els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

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 

* 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. 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G91 - ESPLANADES 
G91A - ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

G92 - SUBBASES 

G921 - SUBBASES DE TOT-U 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G921U020. 

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

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 
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A més, s’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip 
de compactació. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants:  + 0 , - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
     - Trànsit T00 a T2:  ± 15 mm 
     - La resta:  ± 20 mm 
- Planor :  ± 10 mm/3 m 
- En el cas de capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Gruix de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planor:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:  ± 15 mm 
- En els llits de paviments: 
     - Replanteig de rasants:  + 0, - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
     - Planor:  ± 10 mm/3 m 
Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerà ncies han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material 
necessari tornant a compactar i allisar. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’ un tram de 
prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si 
es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

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

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
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L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
En el cas de llit de paviments, la compactació s’ha d’ efectuar longitudinalment, començant 
per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l’element compactador. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfí cie sobre la que ha 
d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s’ han de corregir abans de l’execució de la partida d’obra. 
Per a temperatures inferiors a 5°C s’han de suspendre els treballs. 
El gruix final de la capa de sorra, un cop col· locades les peces de terratzo i vibrat el 
paviment, haurà de ser de 2 cm. 
No hauran d’existir punts baixos que puguin emmagatzemar aigua. 
Toleràncies d’execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera como un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents 

aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 

d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 

carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 

tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es 

determinarà la humitat in-situ. 

- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de 

l’existència  de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels 

cantells de perfils transversals. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
Per a l’assentament de canonades: 

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant al que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a d’admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ 

amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 

Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu , els punts de control més destacables són 

els següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- Aportació de material. 

- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas). 

- Allisada de la superfície de l’ultima tongada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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 s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova 

per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 

de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí 
mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a 
aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  

G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G9H3U260,G9H1U020,G9H1U120,G9HA0020,G9HA0010. 

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

Mescla bituminosa col·locada i compactada.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 

- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la 

de l’ambient. 

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

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 

segregacions. 

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

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Í ndex de Regularitat Internacional 
(IRI) que els demanats per la superfície existent abans d’estendre la capa, especificats 
anteriorment. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

 El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 

de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció -tipus. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

 Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 

 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 

 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 

 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 

superfí cies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 

amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 
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 compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 

de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 

de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats 

, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 

rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 

aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat 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, reparar les zones danyades. Els valors a 
complir han de ser els següents: 
- Per tot-u artificial:  Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’ 
apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció:  
Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7 
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- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment:  Segons la taula 542.16 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherè ncia segons 

correspongui depenent de la seva naturalesa. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos 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 comprovar que la seva capacitat d’unió  amb la 

mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d’Obra ha 

de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional. 

L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada 

compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal 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. 

L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir 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 quedar perfectament alineades amb les originals.   

L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat  remanent, 

iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 

material. 

L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb 

els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 

La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció  dels mitjans de compactació 

existents. 

Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer sincronitzant la 

velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’ estesa en primer lloc no 

fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 

d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície  plana i 

vertical en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg 

d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientment. 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 límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de 

gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder 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 aprovat 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 que 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 trobi 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 densitat no pot ser inferior al 97% de la 

densitat de referència. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats 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 contraresti una eventual tendència del cautxú a 

recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 

la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 

s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment. 

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 pneumàtics. 

Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, 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. 
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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 de pneumàtics han tenir rodes llises, en 
nombre, mida i configuració  tals que permetin el solapament de les marques de les davanteres 
i les del darrere, i lones protectores contra el refredament 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 espessor, 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 aprovats; 
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores; 
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució  del junt 
longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 

fórmula de treball. 

En cas d'alimentació  intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 

fórmula de treball 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 per altres procediments aprovats per aquest. 
S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir  en una capa 
uniforme i d’un espessor tal que, una vegada compactada, 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 Director 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 treball a realitzar. 
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic 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 pel 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’estenedora, d’un equip de transferència 
autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi l’homogeneització 
granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rmica i de les característiques superficials. 
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 produeixi desplaçament de la mescla extesa; 
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 

uniforme i fina de reg d'adherè ncia. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a 

la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
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Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà 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 precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la  temperatura ambient, s’han d’evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construï da 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el 

que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 

obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 

llargà ria realment executada. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

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

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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) 
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- 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: 
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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