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1.ASPECTES GENERALS 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1 Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 

estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 

materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 

d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els 

amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2 Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte 

“REPARACIÓ DELS CAMINS RURALS A LA ZONA AFECTADA PER L’INCENDI 

D’HORTA DE SANT JOAN”. 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 

en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, 

sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 

setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 

1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 

3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 

ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

 O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

 - 516 “Formigó compactat”  

 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

 O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

 - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

 O.M. de 27 de desembre de 1999 

 - 202 “Ciments” 

 - 211 “Betums asfàltics”  
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 - 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 

 - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

 - 214 “Betums fluxats” (nou) 

 - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

 - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

 O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó. 

 - 530 “Regs d'emprimació 

 - 531 “Regs d'adherència 

 - 532 “Regs de curat” 

 - 540 “Beurades bituminoses” 

 - 542 “Mescles bituminoses en calent” 

 - 543 “Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de    trànsit” 

 - 550 “Paviments de formigó vibrat 

 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

 Derogat: 

 - 240 “Barres llises per a formigó armat”  

 - 241”Barres corrugats per a formigó armat”  

 - 242 “Malles electrosoldades”  

 - 244 “Torçals per a formigó pretesat”  

 - 245 “Cordons per a formigó pretesat”  

 - 246 “Cables per a formigó pretesat”  

 - 247 “Barres per a formigó pretesat”  

 - 250 “Acer laminat per a estructures metàl•liques”  

 - 251 “Acer laminat resistent a la corrosió per a estructures metàl•liques”  

 - 252 “Acer forjat”, 

 - 253 “Acer emmotlament”   

 - 254 “Acers inoxidables per a aparells de suport”  

 - 260 “Bronze a emprar en suports”   

 - 261 “Plom a emprar en juntes i suports”  
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 - 281 “Aeradors a emprar en formigons”  

 - 283 “Plastificants a emprar en formigons”  

 - 287 “Poliestirè expandit”  

 - 620 “Productes laminats per a estructures metàl•liques”  

 Revisat: 

 - 243 “Filferros per a formigó pretesat” 

 - 248 “Accessoris per a formigó pretesat” 

 - 280 “Aigua a emprar en morters i formigons” 

 - 285 “Productes filmogens de curat”  

 - 610 “Formigons”  

 Nou: 

 - 240”Barres corrugats per a formigó estructural”  

 - 241 “Malles electrosoldades”  

 - 242 “Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia”  

 - 244 “Cordons de dos “2” o tres “3” filferros per a formigó pretesat”  

 - 245 “Cordons de  set “7” filferros per a formigó pretesat”  

 - 246 “Tendons per a formigó pretesat”  

 - 247 “Barres de pretesat”  

 - 281 “Additius a emprar en morters i formigons”  

 - 283 “Addicions a emprar en formigons”  

 - 287  “Poliestirè expandit per ocupació en estructures”  

 - 610A “Formigons d'alta resistència”  

 - 620 “Perfils i xapes d'acer laminat en calent, per a estructures 
metàl•liques” 

 Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

 Modifica: 

 - 300 "Desbrossament del terreny" ;  

 - 301 "Demolicions";  

 - 302 "Escarificació i compactació";  

 - 303 "Escarificació i compactació del ferm existent";  

 - 304 "Prova amb súpercompactadora";  
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 - 320 "Excavació de l'explanació i préstecs";  

 - 321 "Excavació en rases i pous";  

 - 322 "Excavació especial de talusos en roca";  

 - 330 "Terraplens";  

 - 331 "Pedraplèns";  

 - 332 "Rebliments localitzats";  

 - 340 "Terminació i refino de l'esplanada";  

 - 341 "Refino de talusos";  

 - 410 "Arquetes i pous de registre ";  

 - 411 "Embornals i claveguerons";  

 - 412 "Tubs d'acer corrugat i galvanitzat";  

 - 658 "Escullera de pedres soltes";  

 - 659 "Fàbrica de gabions";  

 - 670 "Fonamentacions per pilotis clavats a percussió";  

 - 671 "Fonamentacions per pilotis de formigó armat emmotlaments "in situ";  

 - 672 "Pantalles contínues de formigó armat modelades "in situ"" i  

 - 673 "Palplanxes metàl•lics", 

 Nous articles: 

 - 290 "Geotèxtils";  

 - 333 "Rebliments tot-un";  

 - 400 "Cunetes de formigó executades en obra";  

 - 401 "Cunetes prefabricades";  

 - 420 "Rases drenants";  

 - 421 "Rebliments localitzats de material drenen-te";  

 - 422 "Geotèxtils com a element de separació i filtre";  

 - 675 "Ancoratges";  

 - 676 "Injeccions" i  

 - 677 "Jet grouting",  

 Deroga: 

 - 400 "Cunetes i sèquies de formigó executades en obra";  

 - 401 "Cunetes i sèquies prefabricades de formigó";  
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 - 420 "Drenis subterranis";  

 - 421 "Rebliments localitzats de material filtrant" i  

 - 674 "Fonamentacions per caixons indis de formigó armat. 

 Orden.FOM. 3460/2003 de 28 de novembre de 2003 (BOE 12-12-2003), sobre 
seccions i capes estructurals de ferm. 

 Orden.FOM. 891/2004, que aprova l’PG-3 “plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts” per a definir els tipus de reg, i les 
dosificacions. 

- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigència. 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 

(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública 

de determinats productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 

d’aquest projecte, 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 es procurarà, en el seu cas, 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. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules 

dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
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- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl•liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 

de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 

tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 

d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant 

si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 

d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 

plec. 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 

Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 

de juny de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 
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13 de maig de 1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 

1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 

aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 

març de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 

Publicacions del MOPT al 1992.  

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

SEGURETAT I SALUT  

-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
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- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 

construcció temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 

obres públiques. 

1.2 Descripció de les obres 

1.2.1 Descripció general de l'obra 

Les obres projectades tenen per objecte la reparació d’un dels camins rurals principals 

afectats en l’incendi ocurregut el juliol del 2009 en el municipi d’Horta de Sant Joan i Prat 

del Compte. Aquesta reparació es centra bàsicament en la construcció d’una xarxa de 

drenatge i reparació del ferm, a més a més s’ha aprofitat per homogenitzar l’ample del 

camí a 4 metres i petites modificacions del traçat en alçat per tal de poder salvar alguns 

punts baixos que dificultaven el drenatge, sense superar mai 1 metre d’altura en la 

variació d’aquest.  

El terme municipal afectat pel present projecte és Horta de Sant Joan. 

El camí en qüestió pertany a el municipi afectat  és de caracter municipal. En aquest 

camí la velocitat màxima permesa és de 30 km/h. Aquest serà definit mitjançant dos 

ferms diferents, ferm rígid o flexible, depenen de si la pendent longitudinal del camí 

supera o no el 10% de pendent. I per dos tipus de cunetes diferents depenent de la 

capacitat necessària en cada tram.  

Les obres es completaran amb els corresponents elements de drenatge necessaris, i 

amb la no existència de senyalització i de reposicions de serveis existents per falta de la 

necessitat dels mateixos. En els apartats següents s'indiquen de manera més precisa 

les diferents operacions que es portaran a terme i que consta el projecte. 

1.2.2 Esplanació i obres preparatòries 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord 

amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 

Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
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Les obres d'esplanació comprenen: 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de 

l’explanació, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques.  

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 

- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les 

obres. 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 

treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 

Direcció de les obres. 

- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 

- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. 

Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, 

transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho 

són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de 

rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció de l'esplanada millorada. 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

1.2.3 Drenatge 

Al tram del projecte hi ha conques clarament definides  i un riu dels més importants de la 

comarca.  Per no afectar  significativament l’àmbit del camí s’ha optat per obres de 

drenatge transversal de menys capacitat i en més freqüència. 

Per tant, les conques es desguassaran mitjançant cunetes de formigó csontruide ins-

situ, pasacunetes  obres de drenatge transversal. Tots els pasacunetes seran tubs 

prefabricats de formigó de diàmetre de 300 mm i les obres de drenatge transversal 

seran tubs prefabricats de formigó de diàmetre 400, 600, 800 i 1000 mm.  

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 

- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes 

excavats. 

- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida. 

- Excavació, en tot cas, de la rasa per col•locació dels tubs i retirada dels 
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productes excavats. 

- Subministrament, transport i col•locació dels tubs de formigó, i execució del llit 

d'assentament dels mateixos. 

- Rebliment i compactació, així com  quantes operacions es necessitin per acabar 

les obres en les  condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als 

documents del projecte. 

- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 

- Condicionament del terreny. 

- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció  provisional. 

- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les 

aigües interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 

1.2.4 Afermat 

Hi ha dos tipus de ferms utilitzats, ferm flexible i ferm rígid. 

En el cas del ferm rígid: 

Capa de trànsit: ...........................................................18 cm de formigó en massa HM-

15/B/20/IIa 

En el cas del ferm flexible: 

Capa de trànsit:.......................................5 cm de grava emulsió sellada amb tractament 

superficial 

Reg d'emprimació ECI 

Base granular : ................................................. ..................................20 cm  de tot-ú-

artificial 

L'estructura del ferm sota voral, així com tots els detalls per a la definició del ferm estàn 

explicitats amb detall al Document número 2: Plànols. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Preparació de la superfície existent. 

- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i bituminoses. 

- Regs d’ adherència i emprimació. 

- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 

qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
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1.3 Direcció d'obra 

Es designarà com a Director de les obres al Facultatiu de l’Administració que indiqui la  

Direcció general de Carreteres (DGC). 

El Director de les obres dirigirà i  inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de 

l’àmbit de les obres, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i 

objectius que la Direcció general de Carreteres estableixi. 

El Director de les obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels 

treballs que es realitzin dins de l’àmbit de l’obra. 

La Direcció General de Carreteres podrà designar en qualsevol moment de l’execució 

del contracte altre personal propi o de tercers per actuar amb el caràcter de 

col•laborador del Director de les obres als efectes de la inspecció dels treballs inclosos 

en l’àmbit d’aquesta obra i com a Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. El 

Contractista estarà obligat, en aquests cas, a aportar tota la documentació, en relació 

amb el contracte, que li sigui reclamada per aquest personal. 

En qualsevol cas, la Direcció general de Carreteres podrà actuar en els trams de 

carretera objecte d’aquest contracte amb mitjans propis o de tercers, sense que això 

suposi cap dret complementari o suplementari del Contractista.   

Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director 

de les obres gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 

aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball del Director de les obres: 

- El contracte per a l’execució de les obres. 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El Pressupost i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Director de les 

obres. 

- Les modificacions, substancials aprovades per la Direcció general de Carreteres. 



DOCUMENT Nº 3. PLEC 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 12 

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director de les obres: 

- Impulsar l'execució de les obres. 

- La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de 

les obres i de la seva execució, per a que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir cura 

que els replanteigs de detall es facin degudament. 

- Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

- Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i, el que determina 

les normatives vigents, correspongui formular al Contractista als efectes de 

programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi i que 

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen 

o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 

- Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d'obra que formuli el 

Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada i aprovar la 

corresponent certificació. Per a preparar aquests documents s’utilitzarà el 

programa TCQ o altre de similar. 
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- Exigir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 

proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 

general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per part de l’òrgan competent 

de l’Administració. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executa. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques del 

Projecte, així com amb les normes 0i instruccions complementàries que li siguin dictades 

per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a 

les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 

l'execució de les obres. 

Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració 

es desenvoluparà a traves del Director de les obres i del Delegat que nomenarà el 

Contractista. 

El representant o Delegat del Contractista, amb dedicació exclusiva a aquest Contracte, 

estarà en possessió del títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic 

d’Obres Públiques. Aquest serà necessàriament el que figuri en l’oferta, no podent ser 

substituït, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a treballador de 

l’empresa. 

El personal del Contractista tindrà el caràcter de col•laborador del Director de les obres, 

segons el previst al Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d’obres. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 

sense dret a cap indemnització  al Contractista. 

1.4 Desenvolupament de les obres 

1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director 

de les obres, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 

referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de 
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les obres a executar i qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar 

l’execució de les obres. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 

programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 

en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 

correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

1.4.2 Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 

la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 

detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 

les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 

constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 

condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 

l’anticipació que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la 

part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 

assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 

aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les obres fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 

ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Direcció general de Carreteres 

per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Les modificacions resoltes pel Director de l’obra 

no donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 

obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 

programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com 
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a denegació a la petició formulada. 

1.4.3 Programes de treballs 

Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel 

Director de les obres. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 

formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal•lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 

camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de 

la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la 

data en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a 

realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les 

capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es 

troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   

en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 

subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 

altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
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inicialment establert sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 

seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs el Director de les obres 

ho cregués convenient. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 

detall d'execució que el Director de les obres cregui convenient. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4 Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència 

humana i material que necessiti. Les despeses que això produiria no seran d’abonament 

al Contractista. 

En fase de licitació, el contractista presentarà un  Pla d’Autocontrol de Qualitat, a partir 

del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. A 

l’inici de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El 

Contractista executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat aquest Pla 

d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l’Obra dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de 

Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en 

el paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres 

en els laboratoris dels seus serveis tècnics o amb la col•laboració del laboratori que a 

aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran 

sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u (1%) per cent del pressupost 

de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i 

la resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per 

aquest concepte. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres 

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 
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- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 

no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 

del Director de les obres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 

funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, 

amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les 

obres podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció  

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es 

realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 

disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que 

es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.  

1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 

la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 

obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 

cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 

obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 

a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 
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a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 

la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.6 Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 

que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col•laboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 

DGC no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 

despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades 

obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 

de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 

mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 

poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per 

causa d’una senyalització dels treballs insuficient o inadequada. 

1.4.8 Seguretat i salut  al treball 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 
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Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 

25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un 

"Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 

desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de 

les obres. 

El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, 

amb el seu personal. Totes les seves instal•lacions i mitjans de treball, així com les 

metodològiques d’execució de les operacions que realitzi, compliran els requisits de les 

normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i del 

Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 

24 d’octubre. 

1.4.9 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 

les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres 

i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 

formigons hidràulics o mescles asfàltiques, disposaran dels elements adequats per 

evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les 

aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de 

mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 

implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 

rebaixar la pol•lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 

apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 

causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
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1.4.10 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 

especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni 

el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.5 Amidament i abonament 

1.5.1 Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades 

durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 

quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 

Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 

amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de 

les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

1.5.2 Abonament de les obres 

1.5.2.1 Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. 
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Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals 

i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 

tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 

materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 

unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

1.5.3 Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, democió i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col•locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal•lacions, eines, materials i neteja general 

de l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal•lacions per al 

subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal•lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 

observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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B - MATERIALS  

B0 - MATERIALS BÀSICS  

B01 - LÍQUIDS  

B011 - NEUTRES  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó  

- Confecció de morter  

- Confecció de pasta de guix  

- Reg de plantacions  

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

- Humectació de bases o subbases  

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 

l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

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 7-234):  >= 5  

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l  

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)  

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l  
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- En la resta de casos:  <= 1 g/l  

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)  

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l  

- Formigó armat:  <= 3 g/l  

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  

Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0  

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l  

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE).  

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 

de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de  

Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
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B03 – GRANULATS 

B037 - TOT-U  
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.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 

apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.  

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

d’altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.  

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  

TOT-U NATURAL:  

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o per la mescla d'ambdòs.  

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      --       --        ¦  
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¦     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  

Plasticitat:  

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic  

- T4:  

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25  

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6  

- Vorals sense pavimentar:  
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     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30  

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  

TOT-U ARTIFICIAL:  

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

parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  

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

provenint d’una planta autoritzada legalment per el  

tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les 

categories de tràfic pesat T2 a T4.  

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       ¦  

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

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  

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 de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

técnicas generales para obras de carreteras y puentes  

(PG 3/75)  
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*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. 

B039 - GRANULATS PER A PAVIMENTS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Granulats per a la confecció a l'obra de conglomerats o aglomerats utilitzats en bases 

o subbases de paviments. 

S'han considerat els granulats per a la confecció de les mescles següents: 

     - Granulats per a sòl-ciment i per a grava-ciment 

     - Granulats per a grava-escòria 

     - Granulats per a grava-emulsió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

GRANULATS: 

El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 

No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 

El material granular utilitzat en el sòl-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per 

trituració, o un sòl granular. 

En la grava-ciment s’ha d’utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de 

cantera o gravera. 
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No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 

apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 

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

d’altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

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

Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1):  <= 0,8% 

No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 

Plasticitat: 

     - Granulat per a sòl-ciment:  LL < 30 (UNE 103103), IP < 15 (UNE 103104) 

     - Àrid per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l’UNE-EN 933-2): 

          - Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2:  Nul.la 

          - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4:  LL < 25 (UNE 103103), IP <6 
(UNE 103104) 

Coeficient de “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2) de l’àrid gruixut de la grava-ciment 

(fracció retinguda pel tamís 4 mm de l’UNEEN 933-2): 

     - Calçada: 

          - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  <= 30 

          - Categoria de trànsit pesat T3 i T4:  <= 35 

     - Vorals:  <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat 

Terrossos d’argila, en pes (UNE 7133): 

     - Àrid gruixut grava-ciment:  <= 0,25% 

     - Àrid fi grava-ciment:  <= 1% 

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

     - GC20:  > 40 

     - GC25:  > 35 

La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits 

següents: 

+--------------------------------------------------------+ 
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¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi passen  ¦ 

¦ UNE-EN 933-2¦------------------------------------------¦ 

¦    (mm)     ¦       SC40       ¦        SC20           ¦ 

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

¦     50      ¦        100   -   ¦         -             ¦ 

¦     40      ¦      80 – 100    ¦         -             ¦ 

¦     25      ¦      67 – 100    ¦        100            ¦ 

¦     20      ¦      62 - 100    ¦      92 - 100         ¦ 

¦    12,5     ¦      53 - 100    ¦      76 - 100         ¦ 

¦      8      ¦      45 - 89     ¦      63 - 100         ¦ 

¦      4      ¦      30 - 65     ¦      48 - 100         ¦ 

¦      2      ¦      17 - 52     ¦      36 - 94          ¦ 

¦    0,5      ¦       5 - 37     ¦      18 - 65          ¦ 

¦    0,063    ¦       2 - 20     ¦       2 - 35          ¦ 

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

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i 

T4 i en vorals. 

La corba granulomètrica de l’àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits 

següents: 

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

¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi passen  ¦ 

¦ UNE-EN 933-2¦------------------------------------------¦ 

¦    (mm)     ¦       GC25       ¦        GC20           ¦ 

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

¦     40      ¦        100       ¦         -             ¦ 
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¦     25      ¦      76 – 100    ¦        100            ¦ 

¦     20      ¦      67 – 91     ¦      80 - 100         ¦ 

¦      8      ¦      38 - 63     ¦      44 – 68          ¦ 

¦      4      ¦      25 - 48     ¦      28 – 51          ¦ 

¦      2      ¦      16 - 37     ¦      19 - 39          ¦ 

¦    0,5      ¦       6 - 21     ¦       7 - 22          ¦ 

¦    0,063    ¦       1 – 7      ¦       1 – 7           ¦ 

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

El tipus GC25 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i 

T4 i en vorals, en substitució del SC40. 

GRANULATS PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

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

¦    Tamís    ¦  % Acumulatiu de granulats que hi passen  ¦ 

¦  UNE 7-050  ¦-------------------------------------------¦ 

¦    (mm)     ¦      GEG 1        ¦        GEG 2          ¦ 

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

¦     25      ¦       100         ¦        100            ¦ 

¦     20      ¦     85 - 100      ¦      85 - 100         ¦ 

¦     10      ¦     40 - 70       ¦      35 - 65          ¦ 

¦      5      ¦     22 - 46       ¦      18 - 42          ¦ 

¦    2,5      ¦     12 - 32       ¦      10 - 30          ¦ 

¦    1,25     ¦      8 - 24       ¦       7 - 22          ¦ 

¦    0,4      ¦      2 - 13       ¦       2 - 13          ¦ 

¦    0,16     ¦      0 - 8        ¦       0 - 8           ¦ 
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¦    0,08     ¦      0 - 4        ¦       0 - 4           ¦ 

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

Els fusos GEG 1 i GEG 2 s'han d'utilitzar amb percentatges d'escòria granulada, 

respecte del pes total del materials secs, del 15% i del 20% respectivament. 

Contingut en pes de granulats retinguts pel tamís 5 mm (UNE 7-050) amb dues o més 

cares de fractura (per bases de trànsit pesat o mig):  > 50% 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Ángeles" NLT-149): 

     - Bases de trànsit pesat o mig:  < 30 

     - Bases d'altres utilitzacions:  < 35 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7082):  <= 0,05% 

Plasticitat:  Nul·la 

Equivalent de sorra (NLT 113):  > 30 

Terrossos d'argila, en pes (UNE 7133):  <= 2% 

GRANULATS PER A GRAVA-EMULSIÓ: 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

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

¦    Tamís    ¦  % Acumulatiu de granulats que hi passen  ¦ 

¦  UNE 7-050  ¦-------------------------------------------¦ 

¦    (mm)     ¦        GEA 1     ¦      GEA 2             ¦ 

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

¦     40      ¦              -   ¦       100              ¦ 

¦     25      ¦        100       ¦     75 - 100           ¦ 

¦     20      ¦      80 - 100    ¦     65 - 90            ¦ 

¦     10      ¦      50 - 80     ¦     45 - 75            ¦ 

¦      5      ¦      30 - 60     ¦     30 - 60            ¦ 
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¦    2,5      ¦      20 - 45     ¦     20 - 45            ¦ 

¦    1,25     ¦      15 - 35     ¦     15 - 35            ¦ 

¦    0,63     ¦      10 - 25     ¦     10 - 25            ¦ 

¦    0,32     ¦       8 - 20     ¦      8 - 20            ¦ 

¦    0,16     ¦       5 - 15     ¦      5 - 15            ¦ 

¦    0,08     ¦       3 - 12     ¦      3 - 12            ¦ 

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

El fus GEA 2 només s'ha d'utilitzar en la construcció de capes de subbase o voreres, i 

capes de base per a trànsit lleuger. 

Contingut en pes de granulats retinguts pel tamís 5 mm (UNE 7-050) amb dues o més 

cares de fractura (per bases de trànsit pesat o mig):  > 50% 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Ángeles" NLT-149): 

     - Bases de trànsit pesat o mig:  < 30 

     - Bases d'altres utilitzacions:  < 35 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7082):  <= 0,05% 

Plasticitat (NLT 105 i NLT 106): 

     - Mescles amb emulsió aniònica:  IP < 10 

     - Mescles amb emulsió catiònica:  Nul·la 

Equivalent de sorra (NLT 113): 

     - Mescles amb emulsió aniònica:  > 25 

     - Mescles amb emulsió catiònica:  > 45 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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GRANULATS PER A GRAVA-ESCÒRIA I GRAVA-EMULSIÓ: 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 

*PG 3/75 MOD 7 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. 

B03D - TERRES  
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  

- Terra sense clasificar 

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 103-204):  < 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:  
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- 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 103-502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5  

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

TERRA ADEQUADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 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 103-103):  < 40  

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

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

Índex CBR (UNE 103-502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5  

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

TERRA TOLERABLE:  

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-

101):  

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

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2%  
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Contingut guix (NLT 115):  < 5%  

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

Límit líquid (UNE 103-103):  < 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 103-502):  >= 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  

estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

técnicas generales para obras de carreteras y puentes  

(PG 3/75) 

Orden 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. 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  
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Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Emulsions bituminoses:  

    - Aniònica  

    - Catiònica  

    - Polimèrica  

- Betum asfàltic  

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:  

- Betum fluxat  

- Quitrà  

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

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

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

d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”  

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

incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, 

procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.  

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi.  

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

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

Comunitat Europea.  

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:  
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Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 

betum asfàltic emulsionat.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 

d'emmagatzemar-la.  

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

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

Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa  

Assaig amb el residu de destil·lació:  

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm  

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

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:  

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

¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦  

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

¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦  

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

¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦  

¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦  

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

¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦  

¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦  
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¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦  

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

¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦  

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

¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦  

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

¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦  

¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦  

¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦  

¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦  

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

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA 

ECL 2:  

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

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF 

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

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
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Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 

betum asfàltic emulsionat.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 

d'emmagatzemar-la.  

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

Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva  

Assaig amb el residu de destil·lació:  

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm  

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

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:  

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

¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦  

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

¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦  

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

¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦  

¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦  

¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦  

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

¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦  

¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦  
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¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦  

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

¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦  

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦  

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

¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦  

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

¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦  

¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦  

¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦  

¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦  

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

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 

betum asfàltic emulsionat.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 

d'emmagatzemar-la.  

Característiques de l'emulsió:  
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- Densitat relativa a 25°C:  0,98 - 1,10 g/cm3  

- Contingut d'aigua:  40 - 55%  

Residu de destil·lació en pes:  45 - 60%  

Contingut de cendres:  5 - 30%  

Enduriment:  <= 24h  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles  

- Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat  

- Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir  

- Resistència a l'aigua: No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.  

BETUM ASFÀLTIC:  

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.  

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

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

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

Característiques físiques del betum original:  

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

¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦  

¦         betum original         ¦-------------------------¦  

¦                                ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦  
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¦--------------------------------¦------------¦------------¦  

¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦  

¦ (NLT 124)                      ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦  

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

¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦  

¦ (NLT 125)                      ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦  

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

¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦  

¦ (NLT 182)                      ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦  

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

¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦  

¦ (NLT 126)                      ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦  

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

¦ Punt d'inflamació v/a          ¦            ¦            ¦  

¦ (NLT 127)                      ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦  

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

¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦  

¦ (NLT 122)                      ¦     1      ¦    1       ¦  

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

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:  

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

¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦  

¦      residu de pel.licula      ¦-------------------------¦  

¦             fina               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦  
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¦--------------------------------¦------------¦------------¦  

¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦  

¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦  

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

¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦  

¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦  

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

¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦  

¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦  

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

¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦  

¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦  

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

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

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

No ha de tenir símptomes de coagulació.  

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

Característiques físiques del betum fluidificat:  

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

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

- Destilació (NLT 134):  

     225ºC <=25%  

     260ºC 40%<=D<=70%  

     316ºC 75%<=R<=93%  
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Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60%  

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

Assaigs sobre el residu de destilació:  

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

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

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

BETUM FLUXAT:  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

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

No han de tenir símptomes de coagulació.  

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

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

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

Assaigs sobre el residu de destilació:  

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

Característiques físiques del betum fluxat:  

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

¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦  

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

¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦  

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

¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦  

¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦  

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

¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦  
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¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 

¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦  

¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦  

¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦  

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

¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦  

¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦  

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

QUITRÀ:  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

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

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

Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8  

Característiques físiques del quitrà:  

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

¦Característiques  ¦                 Tipus de quitrà                     ¦  

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

¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦  

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

¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦  

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦  
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¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦  

¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦  

¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦  

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

¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦  

¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦  

¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% 

¦1<=DT<=5% ¦  

¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦  

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

¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦  

¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦  

¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦  

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

¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦  

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

¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦  

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

¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  

¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦  
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¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦  

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca 

hermètica. S'indicarà el producte que contenen.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps 

màxim de sis mesos amb l'envàs tancat  

hermèticament.  

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:  

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar 

constituïts per una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han 

de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 

Les cisternes poden sersense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut 

altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 

disposaran d’un element adequat per a prendre mostres.  

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 

calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El 

subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a 

prendre mostres.  

BETUMS ASFÀLTICS:  

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de 

control de la temperatura situats a llocs visibles.  

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

de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.  

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

QUITRÀ:  

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar 

constituits per una virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han 
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de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 

i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans 

s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de 

la temperatura situats en llocs visibles.  

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 

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

el risc que la temperatura ambient pogués arribar  a valors propers al punt d’inflamació 

del producte,  

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

aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els 

tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos 

modificados. Emulsiones asfálticas.  

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ:  

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

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

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

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75).  

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

preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75).  

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

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzadad'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 

16 de juliol d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

S’han considerat els tipus de formigons següents: 

- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 

dies o per la dosificació de ciment, d’úsestructural o no 

- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a 

paviments de carreteres 

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcionsde la EHE, i el PG 3/75. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s’expressarà com a mínim, la següentinformació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
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- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint alpeticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, aixícom les 

limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment) 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la 

congruència de les característiques especificadesde grandària màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

hauràde garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades queel subministrador hagi d’aportar seran 

especificades abans de l’inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de 

la Norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir 

cendres volants ni addicions de cap altretipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de sílice,per a la seva confecció. En estructures 

d’edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE iha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast 

de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 

anivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 

450. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301)Ciments per a usos especials 
(UNE 80-307) 

- Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301) 
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- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l’aigua de mar(UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 

Classe del ciment>= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma 

EHE, en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat >= 275 kg/m3 

- A totes les obres <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d’exposició (taula37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretesat <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica 3 - 5 cm 

- Consistència tova 6 - 9 cm 

- Consistència fluida  10- 15 cm 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 

- Pretesat <= 0,2% pes de ciment 

- Armat <= 0,4% pes de ciment 

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
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- - Consistència seca Nul 

- - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 

- - Consistència fluida  ± 2 cm 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES 

(HP): 

- La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments 
carreteres)-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 

- dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 

- Contingut de ciment >= 300 kg/m3 

- Relació aigua/ciment <= 0,55 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

- Subministrament: En camions formigonera. 

- El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver 

- iniciat l'adormiment. 

- Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua 
o altres substàncies que puguin alterar la 

- composició original. 

- Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

- El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 

- - Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- - Número de sèrie del full de subministrament 

- - Data de lliurament 

- - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- - Especificacions del formigó: 

- - Resistència característica 

- - Formigons designats per propietats: 
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- - Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 

- - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- - Formigons designats per dosificació: 

- - Contingut de ciment per m3 

- - Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 

- - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- - Tipus, classe i marca del ciment 

- - Grandària màxima del granulat 

- - Consistència 

- - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- - Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 

- - Designació específica del lloc de subministrament 

- - Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó 
fresc. 

- - Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 

- - Hora límit d'us del formigó 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 

aprovadesper les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89(BOE n° 118 del 18.5) i 

O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU 

(D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 

16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó  

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats  

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació  

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretensat  

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat  

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2  

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca  

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.  

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es  responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de  garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de  les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  
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El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 

la norma EHE.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 

cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures 

d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast 

de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 

nacional o d'un país membre de la CEE.  

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 

ciment utilitzat.  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials 
(UNE 80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)  

- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)  

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)  

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE 80303-3)  

Classe del ciment:  32,5 N  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 

EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).  

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 

ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3  

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3  
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- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3  

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3  

- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm  

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm  

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm  

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:  

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

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

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

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

     - Consistència seca:  Nul  

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

.....- Consistència fluida:  ± 2 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves  característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 

altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
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Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents:  

- Nom de la central que ha elaborat el formigó  

- Número de sèrie del full de subministrament  

- Data de lliurament  

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  

- Especificacions del formigó:  

    - Resistència característica  

    - Formigons designats per propietats:  

         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  

         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  

    - Formigons designats per dosificació:  

          - Contingut de ciment per m3  

          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE  

    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

    - Tipus, classe i marca del ciment  

    - Grandària màxima del granulat  

    - Consistència  

    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

B07 - MORTERS DE COMPRA  

B071- MORTERS AMB ADDITIUS  
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

DEFINICIÓ:  

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

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter adhesiu especial per a guix  

- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres  

- Morter elàstic  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  

- Morter d'anivellament  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines  orgàniques que al barrejar-lo 

amb aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments 

ceràmics a terres i parets 

El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb 

resines sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics.  

El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb 

additius adherents.  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 

granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 

resina i un enduridor.  
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El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 

pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 

construir parets de maons.  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, 

que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer 

una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 

resistir altes temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a forns, 

llars de foc, etc...  

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

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

regularització d'elements de formigó.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

MORTER ADHESIU:  

Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC 

(Cahier CSTB 1586), han de ser:  

     - Resistència a l'arrencament 

................................................................................................. >= 5 kg/cm2  

     - Temps d'extensibilitat 

..................................................................................................................... 1 - 3 h  

     - Temps d'ajustabilitat 

................................................................................................................ >= 10 min  

     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals 

........................................................................ <= 2 mm  

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:  

- Composició  

- Granulometria  

- Densitat en pols i en pasta  
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- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació  

- Rendiments previstos  

MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:  

Densitat aparent 

.................................................................................................................... Aprox. 1,4 

T/m3  

Absorció d'aigua (DIN 52617-E) 

................................................................................................ Ha de cumplir  

MORTER ELÀSTIC:  

Mida del granulat 

........................................................................................................................ < 400 

micres  

Dosificació en volum 

.................................................................................................................................. 1:3  

Relació aigua - ciment 

........................................................................................................................ 0,4 - 0,5  

Resistència a compressió al cap de 28 dies 

........................................................................... >= 350 kg/cm2  

Resistència a flexotracció al cap de 28 dies 

.............................................................................. >= 50 kg/cm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

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

temperatura ambient i superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la D.F.  

Mida màxima del granulat ............................................................ <= 1/3 del gruix mitjà 

de la capa de morter  

Mida mínima del granulat 

............................................................................................................. >= 0,16 mm  
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Proporció granulat/resina (en pes) (Q) 

......................................................................................... 3 <= Q <= 7  

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:  

Resistència a la compressió al cap de 28 dies 

.......................................................................... >= 80 kg/cm2  

Consistència (assentament al con d'Abrams) 

....................................................................................... 17 cm  

Percentatge de fins a la mescla seca (P) 

........................................................................... 20% <= P <= 10% 

Toleràncies:  

     - Consistència (assentament al con d'Abrams) 

............................................................................ ± 20 mm  

MORTER POLIMÈRIC:  

     Granulometria 

.............................................................................................................................. 0 - 2 

mm  

Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101) 

............................................................... 500 - 600 kp/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) 

................................................................. 90 - 120 kg/m2  

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

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

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'utilització  

- Composició i característiques del morter  
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Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 

inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

     - Morter adhesiu 

................................................................................................................................ 1 any  

     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric 

.................................................................... 6 mesos  

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

kg de pes necessari subministrat a l'obra.  

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A 

PARETS DE MAONS:  

NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo."  

ALTRES MORTERS:  

No hi ha normativa de compliment obligator 

B0A - FERRETERIA  

B0A1 - FILFERROS  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

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

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  
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Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

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

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

superficials.  

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

especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2  

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir Puresa del zinc (UNE 37-

504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

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

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-

732.  

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

especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  

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

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2  

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

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

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

dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial  

- Identificació del producte  

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

FILFERRO D'ACER: 

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

tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

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

Designación de calidades. Caracterisicas generales.  

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

de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.  

Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

B0A3 - CLAUS  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  
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- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 

17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha 

de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 

dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els següents elements:  

- Tensors per a encofrats de fusta  

- Grapes per a encofrats metàl·lics  

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

- Desencofrants  

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

- Bastides metàl·liques  

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics  

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 

capacitat portant.  

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

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 

procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 

mètodes de compactació utilitzats.  

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

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 

desenmotllat.  

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

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

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

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

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

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

diluït.  

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

anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 

del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
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No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.  

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF.  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 

per a sostres.  

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

de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

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

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 

planor ni la seva posició.  

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

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

Toleràncies:  

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

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

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

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

indeformabilitat.  

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

d'emprimació antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 

el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament  

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 

ser rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  

FELTRE DE POLIPROPILÈ:  

Composició química:  

- Propilè:  aprox. 70%  
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- Polietilè:  aprox. 30%  

Grandària del porus:  aprox. 0,1 mm  

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

¦Pes mínim ¦Resistència ¦Allargament    ¦Permeabilitat amb columna   ¦  

¦ (g/m2)   ¦a la tracció¦fins trencament¦d'aigua de 10cm, perpendicu-¦  

¦          ¦ (kg/5cm)   ¦               ¦larment al pla              ¦  

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

¦    60    ¦  >= 12     ¦    >= 25%     ¦ aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦    70    ¦  >= 15     ¦    >= 25%     ¦ aprox. 50 l/m2 a 1 bar     ¦  

¦    90    ¦  >= 22,5   ¦    >= 25%     ¦ aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   100    ¦  >= 25     ¦    >= 25%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   110    ¦  >= 30     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   130    ¦  >= 30     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   140    ¦  >= 35     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   190    ¦  >= 49     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   200    ¦  >= 50     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   250    ¦  >= 63     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   275    ¦  >= 70     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   300    ¦  >= 83     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   350    ¦  >= 80     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar ¦  

¦   400    ¦  >= 95     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar ¦  

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

FELTRE DE POLIESTER:  

Resistència a la tracció:  >= 23 kg/2,5 cm  
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Allargament fins el trencament:  >= 30%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Dimensions en cm  

- Pes per m2  

- Data de fabricació  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 

35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I 

MATERIALS FONOABSORBENTS 

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells 

rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i 

de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.)  

S'han considerat els tipus següents:  

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada  

- Poliestirè expandit ondulat o nervat  

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu  

- Poliestirè expandit elastificat  
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- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

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

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

Comunitat Europea.  

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, 

etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) 

o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.  

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma 

adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  

Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W  

Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma 

clara i ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)  

- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)  

- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)  

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)  
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- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i 
la UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit  

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

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  

Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 

13163.  

Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 

13163.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 

13164.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm  

     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  

- Planor (UNE-EN 825):  

     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm  

     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm  

     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm  

     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm  

La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164.  

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  

Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K)  
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Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2:  <= 3 mm  

Rigidesa dinàmica:  <= 2 kg/cm3  

PLACA PER A TERRA RADIANT:  

Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, 

la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  

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

habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del 

vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la 

UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

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 destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:  

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 

assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 

- Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el 

seu procès de producció s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al 

foc, classificats en classes A1, A2, B i C:  

- - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de 

conformitat CE del producte  

- Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el 

seu procès de producció no s’ha aplicat cap millora en la classificació de 

reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en 

classes D i E:  

- - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 

assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat  
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- Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no 

necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i 

productes classificats en classe F:  

- - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels 

valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

- Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. 

S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

- Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

- POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

- UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 

Especificación.  

- POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

- UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 

Especificación.  

- UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruído (XPS). 

Especificación. 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B7J5 - SEGELLANTS  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 

tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  
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- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre  

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 

cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues  

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent  

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics 

en dispersió aquosa, amb additius i càrregues  

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 

permanent  

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent  

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers  

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals  

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible  

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-

guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva 

aplicació amb pistola.  

Característiques físiques:  

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

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦  

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦  

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦  
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¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦  

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦  

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦  

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦  

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦  

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦  

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦  

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦  

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦  

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦  

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦  

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦  

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

Característiques mecàniques:  

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

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦  

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦  

¦                 ¦   (kg/cm2)  ¦  (kg/cm2)             ¦         ¦  

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

¦Silicona neutra  ¦   >= 7      ¦          2            ¦12° - 20°¦  

¦Silicona àcida   ¦   >= 16     ¦          5            ¦25° - 30°¦  

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦  

¦Polisulfur       ¦   >= 25     ¦          -            ¦   60°   ¦  
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¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦  

¦Poliuretà        ¦   >= 15     ¦          3            ¦30° - 35°¦  

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦  

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦  

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         15            ¦    -    ¦  

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦  

¦Acrílica         ¦      -      ¦          1            ¦    -    ¦  

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦  

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

MASSILLA DE SILICONA:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 

en una massa consistent i elàstica.  

Base:  Cautxú-silicona  

Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500%  

- Àcida o bàsica:  >= 400%  

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 

material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  Polisulfurs + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 

en una massa consistent i elàstica.  
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La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà  

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  

MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix 

en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix 

en una pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha 

de donar un producte homogeni amb la consistència  

adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 

hora després de la seva preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  
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ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2  

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques:  

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

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦  

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦  

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦  

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦  

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

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦  

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦  

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦  

+----------------------------------------------------------------------+  
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En envàs hermètic.  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 

BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.  

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.  

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris  

- Fosa dúctil  

- Acer   

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 

trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o 

de vehicles, s’han de classificar segons la norma  

UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.  

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 

d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.  

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 

vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera  

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 

i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.  
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- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d’aeroports, molls, etc.).  

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 

d’aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal 

de ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 

han de tenir una adherencia satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha 

de produir soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 

degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de 

tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 

procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca  

- Amb suficient massa superficial  

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 

amb una eina d’us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació 

amb el bastiment.  

S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 

reixa i la seva apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 

del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. 

El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.  
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L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 

900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 

reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar 

a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un 

diàmetre mínim de 600 mm.  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 

següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124  

- La classe segons la norma UNE EN 124  

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 

tancament, han de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm  

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm  

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 

condicions següents:  

Superfície de ventilació:  



DOCUMENT Nº 3. PLEC 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 86 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure  

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

     - Llargària:  <= 170 mm  

     - Amplària:  

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm  

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

     - Diàmetre:  

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm  

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir 

a l’element completament.  

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.  

La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, 

ni altres defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 

arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides 

amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.  

Gruix mínim de fosa o d’acer:  
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- A 15:  >= 2 mm  

- B 125:  >= 3 mm  

- C 250:  >= 5 mm  

- D 400:  >= 6 mm  

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2  

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 

zones de fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 

cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 

colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
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BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 

peces que conté i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, 

control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 

piezas moldeadas. 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS  

BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un 

procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense 

armadura.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 

ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 

compacte.  

L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix 

han d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves.  

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que 

indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament.  
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La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 

que no disminueixin la qualitat de  l’element, ni la capacitat de desguàs.  

La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 

l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de  

fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Saneamiento de poblaciones" del MOPU.  

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret:  

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

¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦  

¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦  

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

¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦  

¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦  

¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦  

¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦  

¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦  

¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦  

¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦  

¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦  

¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦  

¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦  

¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦  

¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦  

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

Llargària:  >= 100 cm  
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Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012  

Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta 

cilíndrica: >= 275 kg/cm2  

Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 

10 min  

Pressió interior de trencament: >= 2 kg/cm2  

Toleràncies:  

- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal  

- Llargària nominal:  ± 2%  

- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm  

- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 

següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre nominal  

- Pressió de treball o indicació: Sanejament  

- Identificació de la sèrie o data de fabricació  

Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre 

superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la 

resistència a l'aixafament del tub.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES 

CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL  

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL  

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics  

- Bioactivador microbià  

ESMENA BIOLÒGICA D'ÀCIDS HÚMICS I FÚLVICS:  

Extracte soluble d'àcids húmics i fúlvics concentrat amb microelements.  

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  

- 10% L.S.:  >= 10%  

- 15% L.S.:  >= 15%  

- 20% L.S.:  >= 20%  

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob 

sobre una matriu orgànica de turba negre.  

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  

Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  

Contingut de matèria orgànica:  30%  

Grandària màxima:  2 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: En envasos tancats i precintats.  

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els 

focus d'humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BR3B - ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Adob mineral d'alliberament de forma continuada.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adobs d'alliberament lent:  

    - N-32% GR  

    - (10-10-55%) GR  

    - (14-14-14%) PS  

- Adobs d'alliberament molt lent:  

    - (15-8-11% + 2 MgO) GR  

    - (16-5-10% + 5 MgO) GR  

    - (17-10-12%) GR  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La velocitat d'alliberament és directament proporcional a la temperatura.  

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.  

Riquesa (Percentatge expressat en p/p):  

- N-32% GR:  >= 32% N  

- (10-10-55%) GR:  >= 10% N, 10% P2O5 i 55% K2O  

- (14-14-14%) PS:  >= 14% N, 14% P2O5 i 14% K2O  

- (15-8-11% + 2 MgO) GR:  >= 15% N, 8% P2O5 i 11% K2O + 2 MgO  

- (16-5-10% + 5 MgO) GR:  >= 16% N, 5% P2O5 i 10% K2O + 5 MgO  

- (17-10-12%) GR:  >= 17% N, 10% P2O5 i 12% K2O  

Estat físic:  
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- GR:  Sòlid granulat  

- PS:  Pols soluble  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

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

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic  

- Composició química  

- Solubilitat  

- Reacció  

- Riquesa  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BR4 - PLANTES  

BR43 - CONÍFERES I RESINOSES I  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Coníferes i resinoses  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  
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- Amb pa de terra  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 

cas, en empreses de reconeguda solvència.  

Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada.  

La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional.  

L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 

fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat.  

L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar 

ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit 

anteriorment.  

El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta.  

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i 

recents sense ferides ni macadures.  

La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF.  

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el 

pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 

perímetre del tronc.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 

mateix.  

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base.  

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

CONDICIONS GENERALS:  

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de 

protegir també la part aèria.  

S'ha de subministrar acompanyada de:  

- La guia fitosanitària corresponent  

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  

El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 

mida de la planta.  

En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres.  

El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació.  

Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra.  

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  

Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 

proporcionat a la seva part aèria.  

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una 

envoltant de guix armat.  

Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix 

compacte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NORMATIVA GENERAL:  
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*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 

del material vegetal. Qualitat general.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 

del material vegetal. Coníferes i resinoses. 

BR46 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres  

- Plantes de temporada  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb l'arrel nua  

- Amb pa de terra  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 

cas, en empreses de reconeguda solvència.  

Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada.  

La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional.  

L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 

fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat.  

L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar 

ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit 

anteriorment.  

El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta.  

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i 

recents sense ferides ni macadures.  
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La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF.  

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida.  

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 

mateix.  

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  

Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm  

ARBRES:  

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 

individuals.  

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el 

pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7  

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 

perímetre del tronc.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

CONDICIONS GENERALS:  

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de 

protegir també la part aèria.  

Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb 

abundant presència d'arrels secundàries.  

Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat 

durant el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de 

plàstic o en unitats nebulitzadores.  
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S'ha de subministrar acompanyada de:  

- La guia fitosanitària corresponent  

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  

El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 

mida de la planta.  

El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació.  

Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra.  

Volum mínim del contenidor:  

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

¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦  

¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦  

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

¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦  

¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦  

¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦  

¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦  

¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦  

¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦  

¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦  

¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦  

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

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
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Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 

proporcionat a la seva part aèria.  

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una 

envoltant de guix armat.  

Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix 

compacte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

NORMATIVA GENERAL:  

*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 

del material vegetal. Qualitat general.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 

del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 

BR8 - MATERIALS PER A OPERACIONS POST-PLANTACIÓ  

BR82 - MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

BR820144.  

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS  

Protector d'arbres format per dues peces unides per cargols Allen.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Planxa desplegada d'acer galvanitzat  

- Platines verticals d'acer pintat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La unió entre tutor i arbre ha d'estar formada per un material flexible i no abrassiu.  

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops o altres defectes visibles.  
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Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Dimensions de l'element acabat:  ± 5 mm  

PLANXA DESPLEGADA:  

Cada element ha d'estar format per planxa desplegada, soldada a un bastiment 

perimetral de reforç i amb una L soldada a la platina inferior per a unir el protector amb 

l'escossell.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Planxa desplegada:  42 x 13 x 2 mm  

Gruix de la planxa desplegada:  1,5 mm  

Platina-anella superior i inferior:  40 x 2 mm  

Platines laterals:  20 x 37 x 1,5 mm  

Angular de l'anella inferior:  50 x 35 x 2 mm  

Protecció de galvanització del conjunt:  >= 225 g/m2  

PLATINES VERTICALS:  

Cada element ha d'estar format per platines verticals fixades per soldadura a quatre 

semicèrcols de la mateixa platina, amb forats als extrems per a la col·locació dels 

cargols.  

Les platines verticals han de ser d'alçàries diferents, col·locades alternativament, les 

més llargues són per anar clavades al terra. La diferència de llargària ha de ser >= 20 

cm.  

L'acabat del conjunt ha de ser pintat amb dues mans de mini i dues d'esmalt brillant.  

Platines verticals i d'anelles:  20 x 3 mm  

Llargària de les platines verticals curtes:  >= 170 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
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Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F- PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  

- Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el 
cas), sobre solera de formigó.  

PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’:  

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

- Preparació del llit amb sorra compactada  

- Col·locació de la solera de maons calats  

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 
etc.  

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  

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

- Comprovació de la superfície d'assentament  

- Col·locació del formigó de la solera  

- Col·locació del pericó sobre la solera  

- Formació de forats per a connexionat dels tubs  

- Acoblament dels tubs  

- Col·locació de la tapa, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
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Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 

amb el paviment.  

Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck  

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

L’elecció del tipus de pericó a construir en un lloc determinat es farà un cop definides 

les necessitats funcionals del projecte.  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa, enrasats 

amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

Els orificis d’entrada i sortida dels tubs han de quedar preparats.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 

prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el  

seu desplaçament o el seu robatori.  

Gruix de la solera:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivel de la solera: ± 20 mm  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  



DOCUMENT Nº 3. PLEC 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 104 

PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha 

de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja.  

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 

a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 

condicions exigides al material  

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

G- PARTIDES D’OBRA CIVIL 

G221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  



DOCUMENT Nº 3. PLEC 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 105 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre 
camió o contenidor, en el seu cas  

- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de 
l'obra  

- Esplanació en terreny de trànsit o roca  

- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres  

- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres  

- Excavació per mètodes arqueològics  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

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

Excavació:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Excavació de les terres  

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Protecció dels elements que s'han de conservar  

- Esbrossada del terreny  

- Càrrega de les terres sobre camió  

Excavació per mètodes arqueològics:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació de les referències topogràfiques externes  

- Excavació manual per nivells  

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes  

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts  

Excavació de roca amb morter expansiu:  
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- Preparació de la zona de treball  

- Situació de les referències topogràfiques externes  

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert  

- Introducció del morter a les perforacions  

- Trossejat de les restes amb martell trencador  

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 

un assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

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

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

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

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 

etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 

zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 

posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense 

fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  

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

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

mateix grau de compactació.  
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S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 

acceptat com a útils.  

ESPLANACIÓ:  

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap 

tipus de problema de maniobra de màquines o camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

CAIXA DE PAVIMENT:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb 

una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 

màquines o camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 50 mm  

- Planor:  ± 20 mm/m  

- Amplària:  ± 50 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 

EXPANSIU:  
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S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions.  

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on 

és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat.  

Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

     - Trams rectes:  <= 12%  

     - Corbes:  <= 8%  

- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública  

- El talús ha de ser el fixat per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 100 mm  

- Aplomat o talús:  ± 2°  

- Dimensions:  

     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm  

     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm  

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 

programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, 

determini el director de les excavacions arqueológiques.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 

s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  

EXCAVACIÓ:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

CAIXA DE PAVIMENT:  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 

EXPANSIU:  

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent:  

- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 

- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a 
una cota zero determinada respecte el nivell del mar  

- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble  

- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau  

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i 
dels detalls significatius del jaciment  
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- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines 
fetes  

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 

especialment si es treballa a la seva base.  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció 

de la roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 

properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 

exclusivament per rotació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 

perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

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

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

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

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

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

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau.  

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

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  

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

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació  

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si 
és el cas  

- Excavació de les terres  

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 

un assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

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

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

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

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 

seu defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  
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- Pendent:  

     - Trams rectes:  <= 12%  

     - Corbes:  <= 8% 

    - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts.  

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

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CONDICIONS GENERALS:  

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

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

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF.  

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans 

de reblir.  
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 

de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 

doni algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins  

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada  

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

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'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-

la.  

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del 

fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.  

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 

s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 

de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients.  

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

d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció.  

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

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual. 

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

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

els corrents d'aigua interns, en els talussos.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 

perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

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

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

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

operacions facin falta per a una correcta execució de les  

obres. 

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

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau.  

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

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

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

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 

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

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

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 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

G224TGA1.  

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

Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de l'element, 

realitzades amb mitjans mecànics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Acabat i allisada de talussos  

- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  

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

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  

- Situació dels punts topogràfics  

- Execució del repàs  

- Compactació de les terres, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts.  

SÒL DE RASA:  
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El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 15 mm/3 m  

- Nivells:  ± 50 mm  

ESPLANADA:  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  

- Nivells:  ± 30 mm  

TALUSSOS:  

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 

indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.  

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de 

manera que no originin discontinuïtats visibles.  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

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

obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 

d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, 
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els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions 

de la DF.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual.  

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  

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

de referir totes les lectures topogràfiques.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració.  

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

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

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

ESPLANADA:  

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat.  

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF 

pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 

50 cm.  

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha 

de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la 

DF.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 

segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

TALUSSOS:  

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més 

gran de 3 m.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

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

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

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

G226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES  
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 maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una 

plataforma de terres superposades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% 
PM  

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

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Execució de l'estesa  

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

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

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  

- Posada en obra en condicions acceptables  
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- Estabilitat satisfactòria  

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

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

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

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

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

terraplè (coronament i zones laterals).  

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

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

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  

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

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

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  

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

exigit amb els mitjans que es disposen.  

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

amb pendents inferiors a 1:2.  

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

TERRAPLÈ:  

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

- Fonament, nucli i zones exteriors:  

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa  

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament: 

   - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa  

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
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- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  

- Nivells:  

     - Zones de vials:  ± 30 mm  

     - Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor):  

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%  

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

CAIXA DE PAVIMENT:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Planor:  ± 20 mm/m  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

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

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

- Maquinària prevista  

- Sistemes de transport  

- Equip d'estesa i compactació  

- Procediment de compactació  

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

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

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

de referir totes les lectures topogràfiques.  

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb 

el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels 

equips de moviment i compactació de terres.  
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El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 

rasant final.  

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

l'esplanada.  

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

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

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

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

entollaments, sense perill d'erosió.  

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

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

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

l'estabilitat.  

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

treball de la maquinària.  

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

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

condicions ambientals de l'obra.  

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

al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

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

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 

resultant sigui l'adient.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat.  
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Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 

sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  

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

d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció.  

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

técnicas generales para obras de carreteras y puentes  

(PG 3/75)  

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

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 

reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària 

amb els que normalment s'executa el terraplè.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions,  

provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats  

- Execució del rebliment  

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: 

Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 

rasant.  

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

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

exigit amb els mitjans que es disposen.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 

tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 

fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 

d'aigua.  

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

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

plec de condicions.  

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

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501).  

RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 20 mm/m  
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- Nivells:  ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub  

- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta 

ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 

inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  

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

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

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

de referir totes les lectures topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 

garanteixi la unió amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 

corregir abans de l'execució.  

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

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 

òptim d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  



DOCUMENT Nº 3. PLEC 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 125 

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

entollaments, sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat 

bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 

resultant sigui l'addient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 

situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 

contacte, ha assolit la resistència necessària.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat.  

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

d'emmagatzematge i transport de productes  de construcció.  

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

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

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 

danys a la tuberia instal·lada.  

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 

la seva eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 

materials estranys.  
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Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 

de crear entre ells una superfície contínua de separació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 

tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en 

cas de que es tracti de terres.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

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

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

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

G22D -- ESBROSSADA -- ESBROSSADA DEL TERRENY DEL TERRENY    
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

G22D3011.  

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

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 mecànics 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.  
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No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del 

nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a 

ras de sòl.  

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 DT o, en el seu defecte, per 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.  
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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 sòl, 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 matèria 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.  

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. 

G7B - LÀMINES SEPARADORES  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

DEFINICIÓ:   

Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre de polipropilè  

- Feltre de polipropilè/polietilè  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Neteja i preparació del suport  

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 

s'intercala.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 

contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  >= 5 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT  

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:  

- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen  

- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 

cavalcaments.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

G7J - JUNTS I SEGELLATS  

G7J5 - SEGELLATS DE JUNTS  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
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DEFINICIÓ:   

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents 

composicions, prou elàstics per mantenir l’adherència amb aquests elements 

independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.  

S'han considerat els elements següents:  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de 
fondària:  

     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense 
emprimació prèvia  

     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment  

     - Amb escuma de poliuretà en aerosol  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de 
fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica 
prèvia emprimació  

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra 
aplicada amb pistola manual prèvia imprimació  

- Segellat de junt entre materials d’obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia 
imprimació específica  

- Segellat de junt entre materials d’obra amb junt expansiu en contacte amb l’aigua 
(bentonita de sodi)  

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

Segellat amb massilla, escuma o morter:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el 
seu cas  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Aplicació del material de segellat  

- Neteja de les vores exteriors del junt  

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:  

- Tall del junta 

- Neteja i preparació de l’interior del junt  

- Col·locació del cordó de bentonita  
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CONDICIONS GENERALS:  

El segellat ha de tenir la llargària prevista.  

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 

uniforme.  

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF Si 

no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.  

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix del segellat:  ± 10%  

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  

JUNTA AMB CORDÓ DE BENTONITA:  

Els trams del cordó han de quedar a tocar.  

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.  

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l’origen de 

l’humitat, el cas d’elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l’armadura més 

propera a aquest parament. 

G9 - PAVIMENTS  

G92 - SUBBASES  

G921 - SUBBASES DE TOT-U  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

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

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

- Aportació de material  

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

- Allisada de la superfície de l'última tongada  
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CONDICIONS GENERALS:  

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

condicions corresponent.  

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

provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En 

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

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

especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 

DT.  

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

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501).  

Grau de compactació:  

- Tot-u artificial:  

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

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

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

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

taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, 
en la resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus  

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

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

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
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establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

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

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

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

contrari.  

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

humidificar, si es considera necessari.  

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

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

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

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en 

tongades de gruix no superior a 30 cm.  

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

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

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

per aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior.  

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

com a mínim.  

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

obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 

habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 

densitat prevista. 

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

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

pel contractista segons les indicacions de la DF.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva 

de gruixos de capes subjacents.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

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

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

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos.  

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

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

G93 - BASES  

G939 – BASES DE GRAVA-EMULSIÓ  
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

DEFINICIÓ:  

Formació de subbase o base per a paviment, amb grava-emulsió.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

- Estesa de la mescla  

- Compactació  

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el 

teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la D.F.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 

D.T.  
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Els junts de treball s'han de disposar de manera que la superfície quedi vertical, 

retallant part de la zona acabada per a aplicar una capa d'emulsió asfàltica abans de 

continuar l'extensió.  

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 (NLT-108).  

Toleràncies d'execució:  

     - Replanteig de rasants 

...........................................................................................................................................

.................. + 0  

     

...........................................................................................................................................

......................... - 1/5 del gruix teòric  

     - Planor 

...........................................................................................................................................

......................... ± 10 mm/3 m  

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

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

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

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

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

L'execució s'ha de fer amb temperatures superiors als 5°C quan la ruptura de l'emulsió 

és lenta, o als 2°C quan aquesta sigui mitjana, i quan no es prevegin gelades.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions.  

Si la grava-emulsió, en arribar a l'obra, conté una proporció de líquids superior a 

l'òptima de compactació, un cop estesa i abans de compactar-la, s'ha de deixar que 

s'oregi fins que arribi a la seva humitat òptima.  

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge 

s'obtingui el gruix previst a la D.T., amb les toleràncies establertes.  
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La motoanivelladora ha de portar plaques laterals i treballar a fulla plena amb direcció 

quasi perpendicular a l'eix de la carretera per tal d'evitar la segregació.  

La compactació s'ha d'efectuar en tongades que assegurin, amb els medis de 

compactació de què es disposa, una densitat uniforme a tot el gruix. Cada tongada 

s'ha d'estendre després d'haver compactat i curat la subjacent.  

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació, aquesta s'ha d'efectuar amb 

piconadores manuals adequades al cas.  

S'han de disposar junts de treball transversals entre trams executats en jornades 

successives.  

Si es treballa per franges de l'ample total, s'han de disposar junts longitudinals quan 

transcorri més d'una jornada entre dues execucions de franges consecutives.  

En el cas d'estendre per tongades, s'han de cavalcar els junts de les tongades 

successives.  

Els medis de compactació seran provats sobre la seva eficàcia en un tram de prova de 

dimensions mínimes 15 x 3 m.  

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 

la D.T. La temperatura de mesura és de 25°C. 

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

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi 

per a donar obertura al trànsit.  

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

unitat d'obra de la capa subjacent.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 

118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).  

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
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G9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ  

G9GA - PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

G9GA5UG7.  

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

Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb 

lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura 

superficial.  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

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

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres  

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

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

- Col·locació del formigó  

- Realització de la textura superficial  

- Protecció del formigó i cura  

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

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

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial  

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 

defecte, els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

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

especifiqui la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 

0,90 mm.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x 

Fck  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de 

la norma EHE.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

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

taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

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

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa  

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa  
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- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 

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

en el procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni 

pèrdues de resistència.  

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

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

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

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

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 

per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

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

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 

aprovat per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 

provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del 

formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 

ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici 

d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó  

o si les condicions ambientals son molt favorables.  
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 

>= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de 

la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a 

protegir la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 

s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de 

l'adormiment al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 

de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de 

la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 

>= 1,5 m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 

fresc per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 

formigó no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la 

primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha 

de passar més d'1 hora.  
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En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front 

de forma que no s'evapori l'aigua.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 

aplanadora corba de 12 mm de radi.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum 

natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 

denudació química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 

autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el 

Plec de condicions corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 

comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies.  

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 

paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han 

de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 

calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius 

adequats acoblats a les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 

i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
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La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que 

no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m.  

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius 

sigui <= 1 mm.  

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

goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una 

franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja 

de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 

dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas 

de formigonament en rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 

amb un regle no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 

llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 

la DT  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.  
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No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.  

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície existent.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 

necessari. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE).  

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

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

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

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

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

G9J - REGS SENSE GRANULATS  

G9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS  
 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

DEFINICIÓ:  

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.  

S'han considerat els següents regs:  

- Reg d'emprimació  

- Reg d'adherència  

- Reg de penetració  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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En el reg d'emprimació o de penetració:  

- Preparació de la superfície existent  

- Aplicació del lligant bituminós  

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura  

En el reg d'adherència:  

- Preparació de la superfície existent  

- Aplicació del lligant bituminós  

CONDICIONS GENERALS:  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 

tractada sense lligant.  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.  

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges.  

En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà 

dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha 

de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser 

reblandida per un excés d'humitat.  

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

pluja.  

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.  

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 

100 segons Saybolt Furol.  
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S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 

nets una vegada aplicat el reg.  

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de 

proporcionar uniformitat transversal.  

On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.  

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós  antic, s'han d'eliminar els 

excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una 

perfecta unió entre les capes bituminoses.  

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés 

estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.  

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha 

de passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).  

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.  

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents 

a l'aplicació del lligant.  

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de 

cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.  

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m² i ha de tenir un diàmetre 

màxim de 4,76 mm. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

CRITERI GENERAL:  

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  
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Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 

trànsit.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 

(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 

118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).  

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants 

hidrocarbonats. 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS  

GD5 - DRENATGES  

GD57 - CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

GD571110,GD57IN01,GD57IN02,GD57IN03.  

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

Formació  de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.  

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

- Preparació  de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació  

- Replanteig de la zona a excavar  

- Excavació de les terres  

- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat, inclòs el pintat de les superfícies 
interiors de l’encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, 
col·locació dels dispositius de sujecció i  travament, aplomat i desmuntatge, retirada de 
l’encofrat i de tot el material auxiliar  

- Revestiment de la cuneta amb formigó  

- Cà rrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 
la rasa, segons indiqui la partida d’obra  

CONDICIONS GENERALS:  
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 La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les determinades per la DF.  

 Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  

comporta el seu formigonament i compactació.  

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

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els 

panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 

que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests 

productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 

posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 

greixos en dissolució.  

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 

junts.  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fà cil, que s'ha de fer sense 

cops ni  

sotragades.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat.  

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin 

la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 

al ras del parament.  

En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE, en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en 

funció de les classes d'exposició.  

La superfície de l’ element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

 Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu 

defecte, indicades per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

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

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), 

s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

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

de referir totes les lectures topogràfiques.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 

de la DF.  

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

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

unes condicions de seguretat suficients.  

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

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual.  

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

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

els corrents d'aigua interns, en els talussos.  

 Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma  que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves  característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 

s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.  

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i  

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en 

què  

s'ha formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 

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

en el procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pè 

rdues de resistència.  

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

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

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

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

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 

per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui 

provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del 

formigó fresc.  
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Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  

ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici 

d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó  

o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva 

temperatura ha de ser superior a 5°C.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i  

evitar danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a  

protegir la capa construïda.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 

s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci  témer un inici de 

l'adormiment al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 

de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de 

la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 

>= 1,5 m.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 

formigó no estès.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front 

de forma que no s'evapori l'aigua.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum 

natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 

denudació química de la superfície del formigó fresc.   
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El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 

autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el 

Plec de condicions corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la 

comprovació de la regularitat superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans 

de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistè ncia exigida als 28 dies.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària mesurat sobre el terreny.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

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

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

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

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de  carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-

IC: Drenaje Superficial 

GD7 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS  

GD75 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I 

ENCADELLAT  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

GD75DA75.  

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

Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o 

ovoides encadellats, col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats 

interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola 

ceràmica col·locats amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Execució de la solera de formigó  

- Col·locació dels tubs  

- Segellat dels tubs  

- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament  

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista 

i amb el pendent definit per a cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.  

El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 

circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.  

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com disgregacions o buits a la massa.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta 

un ressalt <= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada.  

Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una 

anella de formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat 

de morter.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 

trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 

potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm.  
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Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert  de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 

especifiqui la DF.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm  

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa :  

- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm  

- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2  

Argollat de formigó:  

- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm  

- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 

de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 

contrari cal avisar la DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
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Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del 

tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el 

recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 

muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 

lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes 

(terres, pedres, eines de treball, etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 

s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 

rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 

tècniques del reblert de la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 

de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 

corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 

tuberia instal·lada.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE).  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas  

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-

IC: Drenaje 

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I 

JARDINERIA  

GR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL  

GR2B - ACABAT DEL TERRENY  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

GR2B1105.  

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

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Anivellament i repassada del terreny  

- Rasclada  

- Compactació  

S'han considerat els mitjans següents:  

- Mitjans manuals  

- Motocultor  

- Corró manual  

- Minicarregadora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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En l'anivellament i repassada del terreny:  

- Comprovació i preparació de la superfície existent  

- Anivellament i repassada definitius del terreny  

En la rasclada:  

- Comprovació i preparació de la superfície existent  

- Rasclada del terreny  

En la compactació:  

- Comprovació i preparació de la superfície existent  

- Compactació superficial del terreny  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües 

superficials.  

No han de restar bosses còncaves.  

La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la 

DT.  

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de  restar pla i amb la capa superficial 

compactada.  

ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:  

Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat 

superficial indicats a la DT.  

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 

1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.  

MITJANS MANUALS:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Pendent mínim:  ± 1%  
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MITJANS MECÀNICS:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 20 mm  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

- Pendent mínim:  ± 1% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  

Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els 

treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes 

fixades a la DT.  

La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de 

realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat.  

COMPACTACIÓ:  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius 

sigui <= 1 mm.  

Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de 

corregir abans de continuar.  

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

MITJANS MANUALS O MOTOCULTOR O CORRÓ MANUAL: m2 de superfície 

amidada segons les especificacions de la DT.  

TRACTOR O MINICARREGADORA:  

ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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GR - JARDINERIA 

GR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 

GR3P - APORTACIÓ DE TE ES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

- Grànuls de poliestirè 

- Argila expandida 

- Palet de riera 

- Sauló 

- Sorra 

- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 

- Roldor de pi 

- Torba 

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

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector 

CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb 

elsubstrat existent, si és el cas. 

Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 

aportats,no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 

demales herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris 

per aevacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 
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- Anivellament .....................................................± 3 cm 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense 

produirdanys a les plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de 

barrejarimmediatament. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents 

suficientsper a l'evacuació de l'aigua superficial. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GR6- PLANTACIONS 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

- Grànuls de poliestirè 

- Argila expandida 

- Palet de riera 

- Sauló 

- Sorra 

- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 

- Roldor de pi 

- Torba 



DOCUMENT Nº 3. PLEC 
 

 

 
Reparació dels camins rurals a la zona afectada per el incendi d'Horta de Sant Joan 161 

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

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector 

CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb 

el 

substrat existent, si és el cas. 

Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra 

aportats, 

no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 

de 

males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris 

per a 

evacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament .....................................................± 3 cm 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense 

produir 

danys a les plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar 

immediatament. 
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Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents 

suficients 

per a l'evacuació de l'aigua superficial. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar 

protegits amb les mesures adequades. L'arbre o arbust ha de quedar al centre de 

l'escossell o del forat de plantació. 

 Toleràncies d'execució:       

- Replanteig (de la posició de l'exemplar) 

............................................................................................................ ± 10 cm  2.- 

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS: L'inici de la 

plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. L'obertura del forat o, en el seu 

cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 

meteorització del sòl. Dimensió mínima del clot de plantació - Arbres:      - Amplària 

........................................................................................................... 2 x diàmetre de les 

arrels o pa de terra      - Fondària 

......................................................................................................... 1,5 x fondària de les 

arrels o pa de terra - Arbusts:      - Amplària 

................................................................................................... diàmetre de les arrels o 

pa de terra + 15 cm Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat 

d'aigua per tal d'humitejar la terra. Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar 

una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. La resta 

del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 

amb mitjans manuals. La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de 

fondària, un cop compactada. No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la 

terra. No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. La 

poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques 

danyades. S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més 

gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. S'ha de regar amb la freqüència i 

quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última 
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de la tarda. No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges 

quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.  

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: S'ha d'extreure la planta del contenidor en el 

mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 

d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no 

embassar el fons del forat de plantació.  SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 

col.locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 

en especial les de major diàmetre. Immediatament després de plantar s'ha de regar 

abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.  

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: La col.locació del pa de terra al forat de 

plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. Immediatament 

després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 

arrels dins del pa de terra. Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada 

dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb 

cura, retirant tots aquests materials.  3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat 

mesurada segons les especificacions de la D.T.  4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT 

OBLIGATORI * NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 

Implantació del material vegetal. Treballs de plantació". 
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