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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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, et. 
- 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 pretensat 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 substancies dissoltes (UNE 7-130) ..................................................................................................<= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR ....................................................................................................................<= 5 g/l 
          - 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 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)..................................................................................<= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ............................................................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat ................................................................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració .............................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 

 

 

B03 - GRANULATS 
B037 - TOT-U 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037200U. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, dipòsits naturals o 
sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció. 
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 D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F. 
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0,04 
(UNE 7-050). 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries extranyes (comprovat 
mitjançant assaigs amb sosa caustica o similar). 
Coeficient de neteja (NLT-172) ................................................................................................................................... >= 2 
 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per productes de reciclatge d'enderrocs de 
construcció o per la mescla d'ambdòs. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+---------------------------------------------------------+ 

¦           ¦     Tamisatge ponderal acumulat (%)         ¦ 

¦Tamís UNE  ¦---------------------------------------------¦ 

¦ (7-050)   ¦ ZN(50)   ZN(40)   ZN(25)   ZN(20)   ZNA     ¦ 

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

¦    50     ¦  100      ---      ---      ---      100    ¦ 

¦    40     ¦ 80-95     100      ---      ---      ---    ¦ 

¦    25     ¦ 50-90    75-95     100      ---     60-100  ¦ 

¦    20     ¦  ---     60-85    80-100    100      ---    ¦ 

¦    10     ¦ 40-70    45-75    50-80    70-100   40-85   ¦ 

¦     5     ¦ 25-50    30-55    35-65    50-85    30-70   ¦ 

¦     2     ¦ 15-35    20-40    25-50    30-60    15-50   ¦ 

¦400 micres ¦  6-22     6-25     8-30    10-35     8-35   ¦ 

¦ 80 micres ¦  0-10     0-12     0-12     0-15     0-18   ¦ 

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

El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
     - Fus ZNA ............................................................................................................................................................... < 50 
     - Resta de fusos ..................................................................................................................................................... < 40 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
     - Fus ZNA ............................................................................................................................................................... > 25 
     - Resta de fusos ..................................................................................................................................................... > 30 
CBR (UNE 103-502) ................................................................................................................................................... > 20 
Plasticitat: 
- Trànsit T0, T1 i T2 o material 
       provinent de reciclatge d'enderrocs .............................................................................................................. No plàstic 
- Resta de trànsits i material natural: 
          - Límit líquid (NLT-105) ..................................................................................................................................... < 25 
          - Índex de plasticitat (NLT-106) ........................................................................................................................... < 6 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs: 
     - Inflament (UNE 103-502 índex CBR) .................................................................................................................. < 2% 
     - Contingut de materials petris >= 95%   
     - Contingut de restes d'asfalt ..................................................................................................................... < 1% en pes 
     - Contingut de fusta ................................................................................................................................ < 0,5% en pes 
     - Contingut de material ceràmic .......................................................................................................................... < 30% 
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TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. 
La D.F. 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   ¦-----------------------------------¦ 

¦            ¦     ZA (40)    ¦    ZA (25)       ¦ 

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

¦    40      ¦       100      ¦       ---        ¦ 

¦    25      ¦     75-100     ¦       100        ¦ 

¦    20      ¦     60-90      ¦     75-100       ¦ 

¦    10      ¦     45-70      ¦     50-80        ¦ 

¦     5      ¦     30-50      ¦     35-60        ¦ 

¦     2      ¦     16-32      ¦     20-40        ¦ 

¦400 micres  ¦      6-20      ¦      8-22        ¦ 

¦ 80 micres  ¦      0-10      ¦      0-10        ¦ 

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

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als 
altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura. 
Índex de llenques (NLT-354) ..................................................................................................................................... <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
     - Trànsit T0 i T1 ...................................................................................................................................................... < 30 
     - Resta de trànsits .................................................................................................................................................. < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
     - Trànsit T0 i T1 ...................................................................................................................................................... > 35 
     - Resta de trànsits .................................................................................................................................................. > 30 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* 6.1 Y 2-IC/89 Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de Firme 
 
 

 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D1000. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
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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 D.F. 
 
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: 
- 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% 
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 es > 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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 6 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 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una 
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
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. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland amb escória           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland calcàri               ¦  CEM II/A-L  ¦ 

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

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

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

¦ Ciment de forn alt                    ¦  CEM III/A   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/B   ¦ 

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

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

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

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
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+------------------------------------------------------+ 

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els 
additius): 
+---------------------------------------------------------+ 

¦Designació ¦   K   ¦   S   ¦   D   ¦   P   ¦   V   ¦   L ¦ 

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

¦ CEM I     ¦95-100 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 

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

¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 

¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 

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

¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦   -   ¦  6-10 ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 

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

¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   -   ¦   - ¦ 

¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   -   ¦   - ¦ 

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

¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   - ¦ 

¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   - ¦ 

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

¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 6-20¦ 

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

¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦          6-20               ¦ 

¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦         21-35               ¦ 

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

¦CEM III/A  ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 

¦CEM III/B  ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 

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

¦CEM IV/A   ¦ 65-89 ¦   -   ¦         11-35         ¦   - ¦ 

¦CEM IV/B   ¦ 45-64 ¦   -   ¦         36-55         ¦   - ¦ 

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

¦ CEM V/A   ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦   -   ¦    18-30      ¦   - ¦ 

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

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice................................................................................................................. <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri ........................................................................................................ <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) ........................................................................................................................................... <= 5% 
Percentatge en massa d'additius  ...........................................................................................................................  <= 1% 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 
+-------------------------------------------------------------+ 

¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦ 

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

¦                 ¦  2 dies  ¦  7 dies  ¦      28 dies        ¦ 

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

¦   32,5          ¦    -     ¦ >= 16,0  ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦ 

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

¦   32,5 R        ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦ 

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

¦   42,5          ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 

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

¦   42,5 R        ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 

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

¦   52,5          ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦ 

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

¦   52,5 R        ¦ >= 30,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦ 

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

 (R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3): 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5 ...................................................................................................................................>= 60 min 
          - Classe 52,5 .............................................................................................................................................>= 45 min 
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     - Final ................................................................................................................................................................ <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3) ................................................................................................................................. <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217) ....................................................................................................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2): 
+------------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus    ¦ Pèrdua per ¦ Residu   ¦   Contingut en sulfats (SO3)         ¦ 

¦         ¦ calcinació ¦insoluble ¦                                      ¦ 

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

¦Classe   ¦            ¦          ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R  ¦ 

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

¦ CEM I   ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 

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

¦ CEM II  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 

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

¦ CEM III ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 4,00      ¦   <= 4,0          ¦ 

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

¦ CEM IV  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 

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

¦ CEM V   ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 

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

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker ....................................................................................................................................................................... 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h ................................................................................................................................................. >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h ............................................................................................................................................... >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici ...............................................................................................................................................................>= 60 min 
     - Final ................................................................................................................................................................ <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) ..................................................................................................................................... >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) ..................................................................................................................................................... <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) .................................................................................................................................................... <= 0,10 
     - Àlcalis .............................................................................................................................................................. <= 0,40 
     - Sulfats (SO3) .................................................................................................................................................. <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) .............................................................................................................................. >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els 
additius): 
+------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació              ¦ Tipus  ¦  Clinker  ¦  Addicions  ¦ 

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

¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL I  ¦ 95 - 100  ¦    0 - 5    ¦ 

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

¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL II ¦ 75 - 94   ¦    6 - 25   ¦ 

¦amb addicions            ¦        ¦           ¦             ¦ 

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

¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL V  ¦ 40 - 74   ¦   26 - 60   ¦ 

¦per a enrajolats         ¦        ¦           ¦             ¦ 

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

Resistència a compressió N/mm2: 

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

¦   Classe   ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦ 

¦ Resistent  ¦      a 2 dies       ¦     a 28 dies       ¦ 

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

¦    22,5    ¦          -          ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5   ¦ 

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

¦    42,5    ¦       >= 13,5       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 

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

¦    42,5 R  ¦       >= 20,0       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 

¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
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¦    52,5    ¦       >= 20,0       ¦ >= 52,5 ¦     -     ¦ 

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

 

(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 .............................................................................................................................................>= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5 ...................................................................................................................................>= 45 min 
     - Final ................................................................................................................................................................ <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3) ................................................................................................................................. <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217) ....................................................................................................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
+--------------------------------------------------+ 

¦Tipus  ¦  Pèrdua per ¦  Residu  ¦  Contingut en   ¦ 

¦       ¦ calcinació  ¦ insoluble¦  sulfats (SO3)  ¦ 

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

¦ BL I  ¦   <= 5,00   ¦  <= 5,00 ¦    <= 4,5       ¦ 

¦ BL II ¦      -      ¦     -    ¦    <= 4,0       ¦ 

¦ BL V  ¦      -      ¦     -    ¦    <= 3,5       ¦ 

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

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
+--------------------------------------------------------+ 

¦    Tipus          ¦        C3A        ¦    C3A + C4AF  ¦ 

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

¦    CEM I          ¦      <= 5,0       ¦     <= 22,0    ¦ 

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

¦    CEM II         ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦ 

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

¦   CEM III/A       ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 

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

¦   CEM III/B       ¦       (1)         ¦        (1)     ¦ 

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

¦   CEM IV/A        ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦ 

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

¦   CEM IV/B        ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 

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

¦   CEM V/A         ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 

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

 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els 
seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
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- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5......................................................................................................................................... 3 mesos 
     - Classes 42,5  ................................................................................................................................................. 2 mesos 
     - Classes 52,5  ..................................................................................................................................................... 1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-
97). 
UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
 
 

 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B0552420. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 destilació, 
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: 
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% 
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Càrrega de partícules (NLT 194) .......................................................................................................................... Negativa 
Assaig amb el residu de destilació: 
     - 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%      ¦ 

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

¦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 D.F. previa comprovació de la seva 
idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
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 destilació: 
     - 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¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
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¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50%  ¦ 

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

¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

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

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

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

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

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

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

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

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

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

¦ASSAIG AMB EL    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<=  ¦ 

¦LACIÓ:           ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

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

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

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

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

 
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: 
     - 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  ¦ 

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

¦ 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   ¦            ¦            ¦ 
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¦ (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.LÍCULA      ¦-------------------------¦ 

¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 

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

¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 

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

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

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

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

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

¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 

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

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

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

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

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

 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al 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% 
Residus de la destilació a 360ºC ............................................................................................................... 50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum .................................................................................................................................... <=0,2% 
Assajos 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% 
Assajos 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     ¦ 

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

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

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

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

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

¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

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

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

¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5%  ¦ 

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

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

¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

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

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

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

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

¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

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

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

¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

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

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

¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

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

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

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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 constituits 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 ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids 
hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre 
mostres. 
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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 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 hagues el risc que la temperatura ambient pogues arribar a valors propers al 
punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat 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 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación 
NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
UNE 104-231-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 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 MODIF 1 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 MODIF 3 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. 
 
 

 
B0A - FERRETERIA 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A3UC10. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
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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 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 
 
 

 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ....................................................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ......................................................................................................................... <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................................................................. Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .................................................................. 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi ............................................................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .............................................................................................................................. Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534).................................................................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................................................. >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) .......................................................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant .......................................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ..................................................................................................... >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal........................................................................................................................................... + 50 mm 
      ......................................................................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal .............................................................................................................................................± 2 mm 
     - Gruix nominal ...................................................................................................................................................± 2 mm 
     - Fletxa ........................................................................................................................................................... ± 5 mm/m 
     - Torsió .................................................................................................................................................................... ± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZU005. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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... 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
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 D.F. 
 
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. 
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 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
 

 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZBUU01,B8ZBU100,B8ZBU300. 

 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 

PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense 

que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics 

(MELC 12.03). 

La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni 

en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202) .................................................................................................. < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84)............................................................................................................................... >= 6 

Color (ASTM D 2616-67) .............................................................................................................. < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97) .................................................................................................................... >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48-081) ......................................................................................................... >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74) ......................................................................................................... 80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05) ............................................................................................................. ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs ............................................................................................................................. bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) .................................................... <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77) ......................................................................................................... >= 15% 

Aspecte ....................................................................................................................................................... bo 

Flexibilitat (MELC 12.93) ......................................................................................................................... bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) .................................................................................... bona 

Envelliment artificial .................................................................................................................................... bo 
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Toleràncies: 

     - Matèria fixa (MELC 12.05) .................................................................................................................. ± 2 

     - Pes específic (MELC 12.72) ............................................................................................................... ± 3 

     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) .............................................................. < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h 

       (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) ....................................................................... < 2 Munsell per a grisos 

     - Consistència (UNE 48-076) ...................................................................................................... ± 10 U.K. 

     - Contingut en lligant (UNE 48-238) ................................................................................................... ± 2% 

     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ........................................................................ ± 2% 

     - Densitat relativa (UNE 48-098) ........................................................................................................ ± 2% 

     - Poder de cubrició (UNE 48-081) .................................................................................................. <= 0,01 

 

PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli ................................................................................................................................................. soja 

Tipus de lligant ........................................................................................................................ soja/clorcautxú 

Pes específic ....................................................................................................................................... 1,5 kg/l 

Viscositat Stomer a 25°C .......................................................................................................83 unitats krebs 

Temps d'assecatge: 

     - Sense pols .................................................................................................................................... 30 min 

     - Sec ...................................................................................................................................................... 2 h 

     - Dur ................................................................................................................................................. 5 dies 

     - Repintat .......................................................................................................................................... >= 8 h 

Dissolvents utilitzables ............................................................................................................ universal/toluol 

Rendiment ....................................................................................................................................... 2,5 m2/kg 

Toleràncies: 

     - Pes específic ............................................................................................................................. ± 0,1 kg/l 

     - Viscositat Stomer a 25°C ................................................................................................ ± 1 unitat krebs 

     - Rendiment ............................................................................................................................. ± 0,5 m2/kg 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 

d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTURA REFLECTORA: 

* 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). 

 

PINTURA NO REFLECTORA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9H18210,B9H17110. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura 
superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172) .................................................................................................................................. < 0,5 
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 
     - Immersió en aigua (NLT-166) ........................................................................... > 95% de granulat totalment envoltat 
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ........................................................................... <= 25% 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 
     - Índex d'adhesivitat (NLT-355) ................................................................................................................................ > 4 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ........................................................................... <= 25% 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per 
separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de 
ser <= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 
+------------------------------+ 

¦     Tamís     ¦  Tamisatge   ¦ 

¦  (UNE 7-050)  ¦   acumulat   ¦ 

¦               ¦  (% en pes)  ¦ 

¦---------------¦--------------¦ 

¦   630 micres  ¦     100      ¦ 

¦   160 micres  ¦   80 - 100   ¦ 

¦    80 micres  ¦   50 - 100   ¦ 

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

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) ............................................................................. 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) .................................................................................................. < 0,6 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al 
escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181) ................................................................................................................................... >= -1 
  ................................................................................................................................................................................. <= +1 
Solubilitat (NLT 130) ........................................................................................................................................... >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123) ................................................................................................................................. <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
 
 
+----------------------------------------------------------+ 
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¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 

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

¦         BETUM ORIGINAL         ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 

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

¦ 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.LÍCULA      ¦-------------------------¦ 

¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 

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

¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 

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

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

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

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

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

¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 

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

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

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

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

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

 

MESCLA BITUMINOSA: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

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

¦     ¦               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 ¦ 

¦FUS  ¦                   (tamisos UNE 7-050)                         ¦ 

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

¦     ¦ 40¦ 25  ¦ 20  ¦12,5 ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦0,630¦0,320¦0,16¦0,08  ¦ 

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

¦D12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 

¦D20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 

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

¦S12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 

¦S20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 

¦S25  ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 

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

¦G20  ¦   ¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 

¦G25  ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 

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

¦A12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 

¦A20  ¦   ¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 

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

¦P10  ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 

¦P12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 

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

¦PA10 ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
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¦PA12 ¦   ¦     ¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 

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

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 
542.4.1 del PG 3/75. 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
          - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
               - Mescles no poroses .................................................................................. ± 3% de la massa total de granulats 
               - Mescles poroses ....................................................................................... ± 2% de la massa total de granulats 
          - Tamís 0,08 (UNE 7-050) ................................................................................ ± 1% de la massa total de granulats 
     - Lligant hidrocarbonat........................................................................................ ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 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 MODIF 1 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 MODIF 3 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. 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
 
 

 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1U121,BBM1U111,BBM1U102. 

 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 

S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

- Microesferes de vidre 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca d'acer dolç de primera fusió, recoberta 

amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
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La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 

L'element de suport i ancoratge, ha de ser d'acer galvanitzat per immersió, en calent. 

Ha d'estar preparat per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 

Gruix del caixetí .................................................................................................................................. 1,8 mm 

Gruix de la placa ................................................................................................................................. 1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral .............................................................................................................. 25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310) ..................................................................... 256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310) ................................................... Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació .............................................................. >= 600 g/m2 

Puresa del zinc ...................................................................................................................................... 98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a) ............................................................................... Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a) ................................................................................ Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135-331 

L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 

superficial 

Condicions de la pel.lícula seca de pintura: 

     - Brillantor especular a 60°C ............................................................................................................> 60% 

     - Adherència ............................................................................................................... Valor assaig 4.4 > 1 

      ............................................................................................................. No han d'aparèixer dents de serra 

     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5) .................................................................................... Sense rotura 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

          - Immediatament després de l'assaig .......................................................... Sense ampolles, arrugues 

           ......................................................................................................................................ni reblaniments 

          - A les 24 hores .......................................................................... Brillantor especular >= 90% brillantor 

           ...................................................................................................................................... abans d'assaig 

     - Resistència a la boira salina ......................................................... Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

          - No ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

     - Envelliment artificial ...................................................................... Ha de complir les condicions art. 3.7. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 

Toleràncies: 

     - Gruix ......................................................................................................................................... ± 0,2 mm 

     - Amplària del reforç perimetral ................................................................................................... ± 2,5 mm 

 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i UNE 48-060, dins 

dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa 

i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les especificacions 

establertes a la norma UNE 135-330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48-184) ....................................................... Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135-330) ..................................................................................... Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330) ....................................................................................... Ha de complir 
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Resistència al fred (UNE 135-330) ............................................................................................ Ha de complir 

Resistènica a la humitat (UNE 135-330) ................................................................................... Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330) ............................................................................... Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ............................................................................. Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330) ....................................................................................... Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

     - Gruix de la làmina reflectora ................................................................................................... <= 0,3 mm 

     - Flexibilitat (MELC 12.93) .................................................................................................... Ha de complir 

     - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) .............................................................. >= 40 

- Intensitat reflexiva 

       sota pluja artificial ............................................................................................. >= 90% del valor original 

  (angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 

- Retracció: 

          - Al cap de 10 min .................................................................................................................. < 0,8 mm 

          - Al cap de 24 h ...................................................................................................................... < 3,2 mm 

     - Resistència a la tracció ............................................................................................................ > 1 kg/cm 

     - Allargament ....................................................................................................................................> 10% 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, normalment pintura, 

mitjançant un sistema de postmescla. 

No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 

Diàmetre ......................................................................................................................................... <= 0,8 mm 

          ............................................................................................................................................ >= 0,32 mm 

Microesferes defectuoses (MELC 12.30) ..............................................................................................< 20% 

Índex de refracció (MELC 12.31) .......................................................................................................... >= 1,5 

Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) ........................................................................... < 4,5 cm3 

Resistència als àcids .................................................................................... Inalterable a vista de microscopi 

Resistència a una solució de clorur càlcic ............................................................. Sense alteració superficial 

  ......................................................................................................................................... Vista al microscopi 

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE 135-280. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. A l'exterior ha de 

figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Subministrament: En envàs tancat. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

ORDEN CIRCULAR 325/97 T "Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo referente sus 

materiales constituyentes" 
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* 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). 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras." MOPU. 

* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. 

Características y métodos de ensayo de la chapa." 

* UNE 135-330-93 EXP "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes mediante láminas con microesferas 

de vidrio. Características y métodos de ensayo." 

* UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retroreflectora, pinturas. Características y métodos 

de ensayo." 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

* UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vidrio. 

Características y métodos de ensayo." 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2211020. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- 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 
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 
- 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 arqueológics: 
- 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'interés apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topográfiques 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 martell picador (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. 
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L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de 
l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de 
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. 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 D.F. 
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: 
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 D.F. 
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 D.F. 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 D.F. 
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 D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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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 D.F. 
 
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 D.F. 
 
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 resgistre 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 
- 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 DEL TERRENY: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., 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. 
 
 

 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F226120F. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització 
de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es 
pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb 
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
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° 
     - Gruix 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 
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     - 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 D.F. 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. 
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 D.T., considerant el 
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs 
o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora 
del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 6 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 
 
 

 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00F. 

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

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: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

     - Horitzontalitat prevista ............................................................................................................ ± 20 mm/m 

     - Planor ..................................................................................................................................... ± 20 mm/m 

     - Nivells ........................................................................................................................................ ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 

avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
F241 - TRANSPORT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F241A23A. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un recorregut màxim de 
5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 
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DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a 
útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels residus, 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ................................................................................................................................ 15% 
     - Excavacions en terreny compacte ....................................................................................................................... 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ........................................................................................................................ 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 

 
F9 - PAVIMENTS 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X40,F9J13R40. 
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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: 
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. 
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: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* 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. 
 
 

 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11112. 

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

DEFINICIÓ: 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 

- Plaques amb senyals d'informació 

- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 

- Caixetins de ruta 

- Rètols 

S'han considerat els llocs de col.locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

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

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la D.F. 

Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva 

orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

     - Verticalitat ......................................................................................................................................... ± 1° 

 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió 

situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada ...................................................................................................................... >= 50 cm 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de ser d'acer galvanitzat. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per la D.F. 

 

RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

VIALS PÚBLICS: 

* 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). 

8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 

 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
G2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2A11000. 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ................................................................................................................................ 15% 
     - Excavacions en terreny compacte ....................................................................................................................... 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ........................................................................................................................ 25% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H18214,G9H17114. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
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S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat 
que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua 
a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre 
superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la 
mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què 
inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de 
fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els 
elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els 
longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas 
de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els 
recolzaments necessaris per al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han 
de corregir segons les instruccions de la DF. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats 
s'han de corregir manualment. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a 
capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s'han 
de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts longitudinals. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la 
tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de 
treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la 
mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i 
amb la densitat adequada. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a 
l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers 
de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la 
superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que 
després de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no 
pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la 
capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de 
control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
 

 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ACCÉS A LA CARRETERA LP-2015 DE BELLPUIG A BELIANES AL TM DE BELLPUIG. 

 

 

41 

  

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZU005. 

 
 
 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
  
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col.locació d'elements de suport de senyals verticals de trànsit. 
S’han considerat les col.locacions següents: 

 - Suports clavats 
- Suports formigonats 
- Suports soldats a les plaques d’ancoratge de la fonamentació 

 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
En el cas de suports clavats: 

 - Replanteig previ 
- Col.locació del suport amb màquina 

 En el cas de suports formigonats: 
 - Replanteig previ 
- Preparació de la superfície a formigonar 
- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat dels fonaments 
- Col.locació de les armadures dels fonaments, en el seu cas 
- Formigonat 
- Col.locació del suport 

 En el cas de suports soldats a la placa d’ancoratge: 
 - Replanteig previ 
- Preparació de les superficies a soldar 
- Execució de la soldadura 
- Protecció de la superficies soldades 

  
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades per la D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçària suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçària 
mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçària mínima ha de ser 
l’especificada com a gàlib a la D.T. o, en el seu defecte, la que indiqui la D.F. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin 
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la senyal o 
rètol que li correspongui. 
Les perforacions en el suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig  .................................................................................................................................. ± 5 cm 
- Alçària  ......................................................................................................................................... + 5 cm 
              ........................................................................................................................................... - 0 cm 
- Verticalitat  ........................................................................................................................................ ± 1° 

  
SUPORTS FORMIGONATS: 
Resistència estimada a la compressió 
 del formigó als 28 dies (Fest)  ........................................................................................ >= 0,9 x Fck kp/cm2 
Fondària d'ancoratge  ........................................................................................................................ > 40 cm 
  
 
 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
  
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
 
SUPORTS CLAVATS: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat el suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
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SUPORTS FORMIGONATS: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s´ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
  
PERFILS SOLDATS A LA PLACA D’ANCORATGE.DE LA FONAMENTACIÓ: 
 La soldadura executada en obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb electrode fusible de calitat 
estructural bàsica. 
Les soldadures es duran a terme protegides de la pluja i amb una temeperatura >0ºC, Per a temperatures < 0ºC es 
necessita l’autorització de la D.F. 
Abans de soldar es netejaran les superficies a unir de grases, òxids y pintura i es tindrà cura de que quedin netes. 
Els cordons de soldadura succesius no produiran osques. 
Després d’executar un cordó de soldadura i abans d’executar el seguent es netejarà la escòria amb una piqueta i un 
repall de pues d’acer. 
  
 
 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
  
SUPORTS CLAVATS I SUPORTS FORMIGONATS 
Unitat de quantitat realment col.locada, amidada d'acord amb les especificacions de la D.T. 
  
SUPORTS SOLDATS A LES PLAQUES D’ANCORATGE 
kg d’acer calculat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 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 Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), 
O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
 8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical de tráfico." 
 

Bellpuig, febrer de 2014 

 

 

 
 

 

 

Jordi Biosca Panavera 

Enginyer en Grau de la Construcció 

 


