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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogue s per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especi ficacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g /cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la past ada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
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     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen anteced ents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determin ar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recep ció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la rea lització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per ta l de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de la EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les esp ecificacions, ni per l'amasat ni pel curat. 
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B03 - GRANULATS 
B039 - GRANULATS PER A PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B039U010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats per a la confecció a l'obra de conglomera ts o aglomerats utilitzats en bases o 
subbases de paviments. 
S'han considerat els granulats per a la confecció d e les mescles següents: 
- Granulats per a sòl-ciment i per a grava-ciment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El granulat ha de ser net, resistent i de granulome tria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d' altres matèries estranyes. 
 
GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 
El material granular utilitzat en el sòl-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per 
trituració, o un sòl granular. 
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural  procedent de la trituració de pedra de 
cantera o gravera. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritza ció o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions qu e puguin afectar a estructures, a d'altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aig ua. 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  <= 1% 
Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1):  <= 0,8% 
No ha de presentar reactivitat potencial amb els àl calis del ciment. 
Plasticitat: 
- Granulat per a sòl-ciment:  LL < 30 (UNE 103103),  IP < 15 (UNE 103104) 
- Àrid per a grava-ciment (fracció que passa pel ta mís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
     - Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T 2:  Nul·la 
     - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 :  LL < 25 (UNE 103103), IP <6 (UNE 103104) 
Coeficient de "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2) de l'àr id gruixut de la grava-ciment (fracció 
retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Calçada: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  <= 30 
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     - Categoria de trànsit pesat T3 i T4:  <= 35 
- Vorals:  <= 40 per a qualsevol categoria de tràns it pesat 
Terrossos d'argila, en pes (UNE 7133): 
- Àrid gruixut grava-ciment:  <= 0,25% 
- Àrid fi grava-ciment:  <= 1% 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- GC20:  > 40 
- GC25:  > 35 
La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment  ha de quedar dins dels límits següents: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pa sen ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦------------------------------------ ----¦ 
¦    (mm)     ¦       SC40       ¦        SC20         ¦ 
¦-------------¦------------------¦----------------- ----¦ 
¦     50      ¦       100        ¦         -           ¦ 
¦     40      ¦     80  100     ¦         -           ¦ 
¦     25      ¦     67  100     ¦        100          ¦ 
¦     20      ¦     62  100     ¦      92 - 100       ¦ 
¦    12,5     ¦     53  100     ¦      76 - 100       ¦ 
¦      8      ¦     45 - 89      ¦      63 - 100       ¦ 
¦      4      ¦     30 - 65      ¦      48 - 100       ¦ 
¦      2      ¦     17 - 52      ¦      36 - 94        ¦ 
¦    0,5      ¦      5 - 37      ¦      18 - 65        ¦ 
¦    0,063    ¦      2 - 20      ¦       2 - 35        ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en 
vorals. 
La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-cimen t ha de quedar dins dels límits següents: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pa sen ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦------------------------------------ ----¦ 
¦    (mm)     ¦       GC25       ¦        GC20         ¦ 
¦-------------¦------------------¦----------------- ----¦ 
¦     40      ¦        100       ¦         -           ¦ 
¦     25      ¦      76  100    ¦        100          ¦ 
¦     20      ¦      67  91     ¦      80 - 100       ¦ 
¦      8      ¦      38 - 63     ¦      44  68        ¦ 
¦      4      ¦      25 - 48     ¦      28  51        ¦ 
¦      2      ¦      16 - 37     ¦      19 - 39        ¦ 
¦    0,5      ¦       6 - 21     ¦       7 - 22        ¦ 
¦    0,063    ¦       1  7      ¦       1  7         ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
El tipus GC25 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en 
vorals, en substitució del SC40. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B051U024,B051U022. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, 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 Europe a 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 estadístic ament homogeni en la seva composició. 
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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.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A -S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -S  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A -D  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -Q  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B -Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A -V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B -V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -W  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A -T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B -T  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A -L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B -L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -LL ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A -M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -M  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/ A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/ B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/ C   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blanc or. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

11 

  

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les ma teixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són le s mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V     ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són l es corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la te rra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
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Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l 'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, b eurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, p asta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar aco mpanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificado r que ha intervingut en el control de 
producció 
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- nom o marca distintiva d'identificació i adreça e nregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabric ant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especifi cacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el ti pus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot si mplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de con formitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça e nregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabrican t va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada cor responent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge  o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament . 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ci ment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de sub ministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etique tat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels c iment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subm inistrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el cimen t 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marc atge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostr ar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del  fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana  i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulac ió i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, d ues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentaci ó 
- Una segona fase de inspecció visual del subminist rament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de  recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les c aracterístiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs de i dentificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministramen t el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aque sta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge  CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE,  el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat , caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de contr ol documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alte racions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure p ossibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resu ltats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'an teriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar  l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució,  assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-0 8. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de rea litzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altre per els assaigs físics, mecànic s i químics i l'altre per ser conservada 
preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de  ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·l icitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estra nys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de  ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de l ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'ac opi existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mo stres són satisfactoris. 
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B055U001,B055U010,B055U030,B055U020,B055U024. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
- Betum asfàltic 
- Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la  dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràct icament no volàtil, obtingut a partir del 
cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en tol uè, molt viscós i gairebé sòlid a 
temperatura ambient. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, 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 Europe a 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. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o se ques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fin s el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moder ada. 
No ha de ser inflamable. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bitumino ses catiòniques: 
 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bit uminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
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¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF 5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦------ -¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1  ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l' emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clas e 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Cl ase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-18 0¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5  ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62  ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5  ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0  ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6  ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45  ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3  ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1  ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2  ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2  ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3  ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 
        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asf àltic residual 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C6 0BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ I MP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦-- ----¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦EC L-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦----------------------- -------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
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¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Cl ase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦-- ----¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ < =35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Cla se7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit  d'estabilització        ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦----------------------- -------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bitu minoses catiòniques modificades. 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦  C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦   TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦          ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          T BR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Posit iva (Clase 2)       ¦ 
¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦  70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦  Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦   58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦  Clase 5 ¦  Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Contingut d'oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦   <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦   35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦  Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦   <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦   <=10   ¦  <=10    ¦ 
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¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦   >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea. 
TBR: S'informarà del valor. 
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦  C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦   TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦          ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦   <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦  Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦    >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦  Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦   >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦    >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de esta bilització          ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea. 
TBR: Se informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

19 

  

La denominació de les emulsions bituminoses s'expre sarà d'acord a la UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% lligant_B_P_F_I. trencament_ap licació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiòn ica. 
- % lligant: Contingut de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un bet um asfàltic. 
- P: nomès si s'incorporen polímers. 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidifican t superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica l a classe de comportament al trencament 
segons la UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l' emulsió: 
ADH: reg d'adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d'imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència gairebé absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura  d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consis tent, viscós i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur , per als destinats a la producció de 
mescles bituminoses d'alt mòdul. 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 3 5/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦ 3 5-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 5 0-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦ < =0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ > =53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ < =11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De -1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦ < =-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ > =240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>= 99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
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TBR: S'informarà del valor. 
La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxim a d'acord a la UNE-EN 1426 separats per una 
barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i  UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques m odificades durant la seva fabricació per 
l'ús d'un o més polímers orgànics.  
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel   
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal· lacions específiques independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta 
de fabricació a l'obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb po límers 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB   ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/   ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-6 0 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3 b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobr e el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-8 0 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60   ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2   ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5º C ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=- 1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50   ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5   ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9   ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=23 5 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistènc ia envelliment EN 12607-1¦ 
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¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1, 0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=6 0 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=1 0 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5   ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in si tu”. 
TBR:S'informarà del valor. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de 
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord a 
la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/ ), i el tercer precedit d'un guió(-) 
representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de  pneumàtics, al final s'afegirà la lletra 
C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polí mers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics rec iclats. 
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80 -65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà  compatible amb la temperatura (T) de 
fabricació : 
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment m ínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emma gatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alter ar la qualitat del material; de no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilitz ació del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui o portunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament nets abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adie nt que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre s i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàl vula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.tre ncament 5 a 7), per a microaglomerats en 
fred i reciclats en fred, es transportaran en ciste rnes completes (>=90%), a temperatura < 50 
ºC. 
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En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7 ) i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin 
més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïta t prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega pr opis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al trà fec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin disposades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de c ada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de  calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposa r d'un sistema que permeti escalfar el 
betum quan per qualsevol anomalia la temperatura da valli fins a punt en que no pugui ser 
transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendr e mostres. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb vent ilació i sistemes de control. Els tancs 
estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visi bles, i dotats de sistema de calefacció que 
eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatz ematge es desviï mes de deu graus Celsius 
(10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega pr opis, les cisternes de transport estaran 
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu  tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del  betum hauran d'estar calefactades i 
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser neteja des fàcilment desprès de cada aplicació. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat al em magatzematge indicats a la taula 212.2 del 
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge dis posaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els 
tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical , amb sistema d'agitació i recirculació, i 
sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescri pciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y  microaglomerados en frío. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'a lbarà i informació de l'etiquetat i 
marcatge CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció del fabricant 
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- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o  emulsió bituminosa subministrada. 
- Nom i direcció del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certific ació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabr icant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el ma rcatge. 
- Nombre del certificat de control de producció. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques de la EMULSIÓ: 
- Viscositat UNE EN 12846) 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat  ciment UNE EN 12848). 
- Característiques del lligant residual per evapora ció segons UNE EN 13074: 
- Consistència a temperatura de servei intermig, pe netració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, pun t de reblaniment UNE EN 1427. 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminose s modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evapora ció segon UNE EN 13074, seguit 
d'estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN 14769 : 
- Durabilitat consistència temperatura de servei in termig, penetració retinguda UNE EN 1426. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei el evada, incremento punto reblaniment UNE EN 
1427.  
- Durabilitat cohesió en emulsiones bituminoses mod ificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924 . 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. 
Característiques del Betums: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
- Consistència a temperatura de servei elevada, pun t de reblaniment UNE EN 1427. 
- Dependència de la consistència amb la temperatura  UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
- Durabilitat consistència temperatura de servei in termèdia i elevada (resistència a 
l'envelliment UNE EN 12607-1. 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13 703), modificats amb polímers 
- penetració retinguda UNE EN 1426 
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
- canvi de massa UNE EN 12607-1 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fr agilitat Fraass UNE EN 12593, només en 
betums UNE EN 12591 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modific ats amb polímers). 
El subministrador aportarà informació sobre: 
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
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El plec de prescripcions tècniques particulars o la  DF podran exigir informació addicional 
sobre la resta de característiques de cada tipus de  lligant hidrocarbonat. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar  addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verifica r els sistemes de transport i 
emmagatzematge 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l'obra prenent dues 
mostres d'un quilogram segons UNE EN 58 en el momen t del transvasament del material de la 
cisterna al tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segon s UNE EN 1426 i la segona es conservarà 
fins esgotar el període de garantia. 
Control a l'entrada del mesclador. Un lot equivaldr à a la quantitat de 300 t de betum, que 
s'acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar a ltre mida per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres d'un quilogram  segons UNE EN 58, en algun punt entre la 
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al me sclador. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajo s: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o  UNE EN 13924 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el períod e de garantia. 
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exige ix realitzant els assajos per a comprovar 
les característiques de les taules 211.2 de l'artic le 211 del PG-3, amb una freqüència d'una 
vegada cada mes i com a mínim de tres vegades duran t l'execució, i per a cada tipus de 
composició de betum. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
El control de recepció es realitzarà sobre el submi nistrament en cisternes o la fabricació en 
obra. 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímer s arribat a obra es podran prendre dues 
mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en el mome nt del transvasament del material de la 
cisterna al tanc d'emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajo s: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 La segona mostra es conservarà fins esgotar el per íode de garantia. 
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a  les canonades de sortida de la 
instal·lació de fabricació del lligant, dos cada ci nquanta i al menys dos cada jornada de 
treball, conservant una fins a la fi del període de  garantia, i realitzant sobre l'altre els 
següents assajos: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
Control a l'entrada del mesclador. Quan es fabriqui  betum en obra sense emmagatzematge 
intermedi previ a l'entrada al mesclador de la plan ta, no serà necessari control. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s'acceptarà o 
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides pe r al lot. 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt 
entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entr ada al mesclador. 
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Sobre una mostra es realitzaran els següents assajo s: 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a ju dici de la DF). 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el perí ode de garantia. 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant e ls assajos per a comprovar les 
característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i com a 
mínim de tres vegades durant l'execució, i per a ca da tipus i composició de betum modificats. 
En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats p er períodes >15 dies, es realitzaran previ 
al seu ús sobre dues mostres, una de la part superi or i l'altra de la part inferior del 
dipòsit d'emmagatzematge els següents assajos: 
- Penetració UNE EN 1426 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedi rà a la seva homogeneïtzació i realització 
de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà dis minuir els terminis anteriorment fixats en 
cas de condicions atmosfèriques o d'obra anormals. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada  a l'obra es podran prendre dues mostres de 
dos quilograms segons UNE EN 58, en el moment del t ransvasament del material de la cisterna al 
tanc de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajo s: 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d'aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge UNE EN 1429 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a  realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris. 
Es controlarà en el moment de l'ús a la sortida del  tanc de emmagatzematge. 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d'emulsió bituminosa, en el cas de 
regs es considerarà la fracció setmanal. La DF podr à fixar altres mides per al lot. 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilogram s segons UNE EN 58, a la sortida del tanc 
de emmagatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajo s: 
- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
- Contingut d'aigua UNE EN 1428 
- Tamisatge  UNE EN 1429 
 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin 
necessaris. 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a 
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213 del PG-3, amb 
freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres ve gades, durant l'execució i per a cada tipus 
i composició d'emulsió. 
En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per per íodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions 
de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de 
la part superior i l'altre de la part inferior del tanc d'emmagatzematge els següents assajos: 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UN E EN 1431 
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En cas de no complir els valors estipulats, es proc edirà a la seva homogeneització i 
realització de nous assajos o la seva retirada. El director de las obres podrà disminuir els 
terminis anteriorment fixats en cas de condicions a tmosfèriques o d'obra anormals. 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l'exec ució de l'obra, per cada tipus i composició 
d'emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs ne cessaris per a la comprovació de les 
característiques. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
De forma general de cada cisterna arribada a l'obra  en el moment del transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 
A cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ús. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'e mmagatzematge i el mesclador. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
En la fabricació a obra, a les canonades de sortida  de la instal·lació. 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d' emmagatzematge i el mesclador. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els  lligants hidrocarbonats no compleixin 
alguna de les especificacions establertes a les tau les de l'article corresponent del PG-3/75 
per a cada lligant  
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l 'article 213. 
Betums asfàltics la taula 211.2 de l'article 211. 
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 2 12.2 de l'article 212. 
 
 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B071U007,B071U005,B071UC01,B0718U00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
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- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal a mb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en  terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just aban s d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d' una reacció química, poden presentar-se en 
forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de  les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-E N 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1 348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a m és: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 ( abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm 2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE- EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor ( UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
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- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-E N 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 13 24):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12 003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):   >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgàn ics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ce ràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques e specials 
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- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M se guida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n' alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric :  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l 'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de l a norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l 'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fa bricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves pr opietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta) :  
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     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de co ndicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setman al durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode est ablert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm p er tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions  de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de  correspondre a les especificacions de 
projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'a cceptarà el lot.  
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- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcu l estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte. 
 
 

 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT  PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B08A1020. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verti cals o horitzontals de formigó, retarda la 
pèrdua d'aigua en el primer periode d'enduriment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades  de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi altera cions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'es pecificat pel fabricant. 
S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar. 
La porció volàtil del producte no ha de ser de mate rial tòxic ni inflamable. 
La porció volàtil del producte ha de portar ceres n aturals o provinents del petroli, o bé 
resines. 
Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309):  >= 4 
Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156):  <= 0,055 g /cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma qu e s'eviti la seva contaminació i la 
variació de les seves propietats per factors físics  o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A142U0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de com plir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
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Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 
El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de  PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la int empèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo). 
 
 

 

B0A3 - CLAUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A3UC10. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduin t-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extre m i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana . 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb l a 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 adequat s 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 di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials . 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les g afes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida . 
 
 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2AU01. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó : 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, 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 Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
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Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de  cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal  de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'e specificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l 'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie seg üent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  
32 i 40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'h an d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
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          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrug ades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent,  que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjanç ant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades  o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simpl es o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transve rsals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especifi cat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals < = 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la i nformació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nus os 
- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procé s de soldadura 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabr icant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació d e les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemp lades en el projecte i a l'article 32 de la 
EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers  corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conf ormes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar  mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat ofic ialment reconegut, conforme a l'article 81 
de la EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació dura nt la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es  prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una  proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprov ació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podr à optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es decl arin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del ce rtificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaig s mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tra çabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobr e 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar l es variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser accept ada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,0 3  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la  colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 pr ovetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

42 

  

               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura 
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, e l comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un l aboratori acreditat 
     - En el cas d'estructures situades en zona sís mica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d' assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i r ealitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborad es comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i le s de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar s oldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació  de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin prod uït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realit zaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de sold adura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a u n diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat of icialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldad ura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més r epresentatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat,  sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de q ualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un  dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característi ques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d' adherència segons l'annex C de la UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corru ga. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una  inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i e l tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es re visarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de do blat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàme tres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament d el projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a  l'annex 11 de la EHE-08. 
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- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'ela boració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el pro cés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el c as que es faci un control d'execució 
intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'u na sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de s oldadura, d'acord amb 7.2 de la UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitza rà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de q ualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de quali tat de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges  definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el 
cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els  assaigs de tracció i doblat compleixin amb 
les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'algun a especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificac ions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de most res del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjar à el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà o xidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una p èrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'ò xid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al  repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la r emesa. 
 
 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D7UC02. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

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

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

descoloracions. 

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

característiques de la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

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

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

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

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

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

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

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

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

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

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

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

premsat en calent. 

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

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 
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- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

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

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

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

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

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

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

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

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

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000,B0DZU005. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
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- Grapes per a encofrats metàl·lics 

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

- Desencofrants 

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

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

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

compactació utilitzats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

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

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

anàlegs. 

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

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

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

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

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

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

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es refle cteixin les característiques del producte i 

els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 

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

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

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

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

la seva posició. 

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

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

Toleràncies: 

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

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

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

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

indeformabilitat. 

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

antioxidant. 

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

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

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

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

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

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

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

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS  I METALLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B4R1U005. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils laminats tipus "L 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química del 
perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o exte rns que perjudiquin la seva correcta 
utilització. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
                  ¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316 (1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indi cades a la DT. 
Toleràncies: 
- Gruix:  >= 2,5% 
- Llargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra , classificats per tipus i dimensions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Re lación de aceros inoxidables. 
 
 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9651U05. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçà ria x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorc ió d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
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- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès de l'assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta cara cterística 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons a questa norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

51 

  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una uni tat per paquet, o a l'embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent info rmació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l 'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotm etre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 confo rmement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissi ó 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3  mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per 
tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extre ts de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaig s de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de  qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del cer tificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza  el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s' incrementarà el control, en primer lloc, 
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fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen ob servant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de complir, en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valo r individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest re quisit, es podran realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) proce dents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especific a't. 
 
 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9H1U120,B9H1U020,B9H3U004. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (i nclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que t otes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,  prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual  posada en obra es realitza a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció b aixa de granulat fi, que te un contingut 
elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4  a 5 cm 
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seu s granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos infer iors del granulat gros, per a capes primes 
amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla q ue els seus granulats tenen una 
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en el s tamisos inferiors del granulat gros, un 
contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden c ontenir additius. Es poden utilitzar en 
capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes i ntermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense se gregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
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     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE -EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb caut xú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addi ció de cautxú segons UNE-EN 14023 
- En les mescles amb especificació empírica, el gra u del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes  de rodadura amb més del 10% en massa sobre 
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'aparta t 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes  base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt recicla t provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especi ficat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la  mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, am b més del 10% en massa sobre el total de la 
mescla, d' asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.3. de la  UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de 
la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE- EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la  mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especif icada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar  la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfal t reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats d els granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulat s de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels addi tius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressa r en percentatge en massa del granulat 
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han  d'expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tami sos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d 'additius, s'ha d'expressar amb una 
aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la 
sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
     - Granulometria: Els requisits per a la granul ometria s'han d'expressar en forma dels 
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges  que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 
0,063 mm. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden  incloure els percentatges que passen per 
un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm , i un tamís opcional de granulats fins 
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compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combin ació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de 
la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incl oses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha  de seleccionar dins dels tamisos següents:  
1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d' estar dins de l'envoltant de granulometria, 
els límits globals de la qual s'especifiquen el les  taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescl es tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants. 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses ent re D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i m ínim especificats en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el f abricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'e specificat en la taula 3 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l a UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d' estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de for ats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-
1. 
     - El material quan es descarregui del mesclado r, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
granulats fins 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d' estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de for ats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-
2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l a UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
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- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El val or declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de escorrim ent del lligant - material máxim 
escorregut, segons l'especificat en la taula 9 de l a UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El  valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El  valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 e n mescles tipus SMA i en la taula 8 de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clave tejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresp onent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-E N 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 1 3108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports ( UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: b ona, moderada, pobre o sense requisit 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroport s (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 
el fabricant ha de ser igual o superior al correspo nent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroport s (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 
el fabricant ha de ser igual o superior al correspo nent a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 e n mescles tipus SMA i de la taula 11 de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fa bricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13 108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de l a mescla. En betums modificats, de grau alt 
de duresa o additius, es pot aplicar temperatures d iferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades per el fabrican t. 
- Característiques de la mescla amb especificació e mpírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mes cles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o mo dificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especifica t en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat per  el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'e specificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108- 20):  Els valors declarats per el fabricant 
han de complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la 
categoria del material. 
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     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponen t a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades en la taula 20 de l a UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucio ns (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits correspon ents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació f onamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors decl arats per el fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificac ió del material en alguna de les categories 
especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13 108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assai g de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  
Els valors declarats per el fabricant han de compli r els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categor ies especificades en la taula 24 de la UNE-
EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació de l material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1. 
 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se  mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosifica ció i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les cara cterístiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular : AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/ intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulomet ria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de m escles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D  UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 
de la deformació per a 1 milió de cicles) 
 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
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Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejat s (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor  declarat per el fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del mater ial, segons l'especificat en la taula 8 de 
la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració ( UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següen ts. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper atura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el  fabricant. 
 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejat s UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 1310 8-20: El valor declarat per el fabricant ha 
de ser igual o inferior al corresponent a la catego ria del material, segons l'especificat en 
la taula 13 de la UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració U NE-EN 12697-13: Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següen ts. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper atura mínima s'aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el  fabricant. 
 
MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o mo dificador:  <= 10% en massa 
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- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a l a categoria del producte segons 
l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108- 7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor  declarat per el fabricant ha de ser com a 
màxim el corresponent a la categoria del producte s egons l'especificat en la taula 9 de la 
UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El va lor declarat per el fabricant ha de ser com 
a mínim el corresponent a la categoria del producte  segons l'especificat en la taula 10 de la 
UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser el corresponent a la classifica ció del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 12 de la UNE-E N 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració ( UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següen ts. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper atura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el  fabricant. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carrete res contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en f erms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o 
base 
S'han considerat les mescles per a ferms de carrete res contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B,  BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR , SMA 16 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins q ue la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball. 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits 
en la taula 542.1 del PG 3. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de me scles bituminoses en calent, en capes base 
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles 
que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elasto mèrics, etc.), cal determinar la proporció 
i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar al obtingu t amb el lligant bituminós dels 
especificats en l'article 212 del PG 3. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria  s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos:  45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), e n funció del tipus de granulometria de la 
mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algu n dels tamisos fixats en la taula 542.9 del 
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PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, 
amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar a mb una aproximació del 0,1%. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria  s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos:  22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 
2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funci ó del tipus de granulometria de la mescla, 
els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels t amisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 
per les mescles discontinues i les mescles poroses.  En el cas de les mescles tipus SMA els 
valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixat s en aquest plec. El valor s'ha d'expressar 
en percentatge del granulat total amb una aproximac ió de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 
que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
+-------------------------------------------------- ----------------------------+ 
 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM1U102,BBM1U111,BBM1U121. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalitz ació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta  
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 d'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui pr opi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 
de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sen se porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defecte s superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral forma t amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
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Tindran les dimensions, colors i composició indicad es en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación¿. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjec ció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característi ques indicades per a cadascún d'ells en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element p er mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l' especificat en els artícles 624, 625 i 626 
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".( PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense dis continuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendr es 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 135310) :  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 1 35310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustenta ció:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de com plir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de co mplir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintad es de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics  i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspe cte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer  dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense tren cament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense am polles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir esp ecificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4. 9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherènc ia o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condic ions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senya ls i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i caracter ístiques, en tres nivells: 
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- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transp arent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sella da i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit p er una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pi gmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sen sible a la pressió o activable per calor 
que estarà protegit per una làmina de paper amb sil icona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició es tarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèric a. Aquests elements han de ser capaços de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'a ngularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les  diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfície < = 10 cd/m2 per al color blanc. 
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 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resist ent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissol vents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniform e, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determi nats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivell es ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de compli r 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de comp lir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de co mplir 
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 % valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupad es 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflecta ntes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación.  Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizada. Características y métodos de ens ayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales me tálicas permanentes retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Caract erísticas y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales me tálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y méto dos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senya l o cartell, es realitzaran les següents 
comprovacions: 
- Inspecció visual de les senyals i cartells, ident ificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condi cions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompany ats dels corresponents certificats de 
qualitat del fabricant. 
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mate ix tipus, vindrà determinada d'acord al pla 
de mostreig establert per a un ¿nivell d'inspecció I¿ i ¿nivell de qualitat acceptable¿ (NCA) 
de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
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Es considera unitat defectuosa aquella que presenta  algun incompliment en les operacions de 
control definides. 
 
 

 

BBM2 - BARRERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM2U503,BBM2U584. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accio nament manual i sistema de bloqueig 

incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de b loqueig, han de ser les especificades en el 

projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la s eva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una  capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 

de complir les especificacions fixades a la seva pa rtida d'obra. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta 
de les empreses subministradores de tots els materi als utilitzats, acompanyada amb els 
documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest 
haurà d’acompanyar el subministrament de la barrera  amb el corresponent certificat de qualitat 
on es garanteixi el compliment de les condicions es pecificades en el plec. 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 

per un procés d'immersió contínua, conforme a les n ormes UNE 37501 i UNE 37508. 

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

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
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No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet pe r mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al t aller amb trepant i el diàmetre ha de ser 

el que s'especifica a l projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les d e la figura 1 de la UNE 135-121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres  

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P< =0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la  fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega 
situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície ): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elemen ts finals de la barrera ha de ser de les 

mateixes característiques que l'utilitzat en la fab ricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport  i altres accessoris conformats en fred han 

de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabrica ts o elaborats a l'obra, obtinguts per un 

procés d'emmotllament de perfil simètric per a barr eres rígides i asimètric per a semibarreres 

rígides. 

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

en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

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

fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

Les dimensions de les peces han de ser les especifi cades en el projecte, d'acord amb la UNE 

135111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense f issures ni deformacions o d'altres defectes 

superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà d e perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 

sistemes d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
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Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condici ons establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inf erior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de c iment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació es pecial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cur a del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el p rocés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial  amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que es tan sotmesos a l’obra. 

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

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

sulfurs o sulfits. Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alter in les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

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

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

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

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

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

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perf il de doble onda. Materiales, dimensiones, 

formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, 

autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 

     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal 

d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics 

de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls 

següents: 

          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-

9002, i de la seva vigència. 

          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als documents que identifiquen els 

controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, 

i tractament de les disconformitats. 

          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 

demanar-ne més. 
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          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 

proves a què  han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 

          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces. 

     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i 

dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 

          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 

          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs 

corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de 

condicions. 

          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent 

certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces escollides al atzar: 

     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de 

desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos 

d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça) 

 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides al atzar: 

     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 

segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la 

longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que 

arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 

condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 

FLEXIBLES: 

No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de referència i, a mé s, es 

compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 

En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s peces), acceptant-se el lot si es verifica la 

condició anterior. 

L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 

10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 

95% de dita especificació. 

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no resulta conforme a la norma UNE 

135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  a 

controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 
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BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIA LITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBMZU601,BBMZU126,BBMZU622,BBMZU612,BBMZU105,BBMZUB01. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barrere s de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a bar reres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres d e seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitza t per immersió en calent, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al pr ojecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 
Han d'estar preparats per a la unió a l'element que  suporten per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
Tots els elements accessoris estaran protegits cont ra la corrosió mitjançant el procediment de 
galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 375 07 en el cas de cargols i d'elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el cas de pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
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No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 5 05 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha d e complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a  suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s 'utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es  podrà substituir per un pal de perfil 
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 1 35122. 
 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer lamin at i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa ) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer  laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 5 05 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres  
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

71 

  

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'a cer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, pe r fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures  en la làmina reflectant ni desperfectes en 
la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:  
- Permanents (color blanc en la part no retrorrefle ctant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflect ant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classi fiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa pol imèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa pol imèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l'abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder  desmuntar només amb l'eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidir eccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada p er retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últi ms amb una superfície resistent a 
l'abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vi st des d'un vehicle en moviment, ha de 
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, dis seny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-
1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vor es afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixac ió permanent i que, en cas d'arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit n i degut a l'element arrencat ni degut als 
elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calç ada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma i ndeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 
s'han de comprovar segons aquesta norma. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per m itjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera d e seguretat. 
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S' utilitzarà acer de tipus S235JR, segons 
UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no defin its per cap norma s'utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir d efecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons  DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 
24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
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- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una b anda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxital l. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135 -122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense con tacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense con tacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat , de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterio r hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que cont é. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la uni ó d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I  TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflecta ntes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización v ial horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: Características inicia les. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS  EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, d imensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual del material subministrat amb ob servació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat d e qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte sup erficial del galvanitzat. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateix es característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a t racció, límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaig s de control de recepció. La DF ha de 
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sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de  qualitat del producte. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran  les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de super fície d'una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adher ència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètri ques dels suports. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es rea litzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de super fície d'una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adher ència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètri ques dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin aco mpanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris. 
 
 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD52 - PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD52U002. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó obtinguda per un procé s d'emmotllament d'una pasta de ciment 
pòrtland o putzolànic, granulats, aigua i eventualm ent additius. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les cares vistes han de ser planes. 
Tipus de formigó:  HM-20 
Pes específic:  >= 23 kN/m3 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de compl ir 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 

 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BD75U060. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acab ats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d' un formigó sense armadura. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolàni c. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit h a de ser homogeni i compacte. 
L'element ha de tenir una secció constant i un grui x uniforme. Els extrems de l'encaix han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, s ense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travess in la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. E s permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat de l'element, ni la  capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realitzac ió de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràn cies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦------- -------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ±  10          ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Mannin g: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió de l formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 
>= 27,5 N/mm2 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): N o hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mí nim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
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- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades.  Assentats horitzontalment sobre 
superfícies planes o bé apilats de manera que la cà rrega no superi el 50% de la resistència a 
l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada peça o a l'albarà de lliurament hi han de fi gurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels t ubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabr icant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada 
peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior.  
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu . 
          - 5 determinacions del gruix. 
          - 5 determinacions de les dimensions de l a zona d'acoblament. 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (segons 
MOPU: Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua): 
     - Assaig d'estanquitat del tub. 
     - Resistència a l'aixafament. 
     - Resistència a la flexió longitudinal. 
- Per a cada tipus de junt que es proposi, es reali tzarà un assaig d'estanquitat del conjunt 
format per dos trossos de tub units pel junt corres ponent. 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaig s de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de  qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s del ¿Plec de prescripcions tècniques 
generals per a canonades de sanejament de poblacion s¿ (MOPU). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra c orrectament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transpor t o que presentin defectes, seran 
rebutjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicio ns de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s 'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen  observant irregularitats, fins el 100% del 
subministrament. 
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 
determinacions és superior al diàmetre nominal i ca dascuna de les mesures es troba dins de les 
toleràncies fixades. 
En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre  dues peces més del mateix lot, acceptant-
se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigu i conforme a les especificacions. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència  i d'estanquitat, es repetirà el control 
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se e l conjunt quan els nous resultats siguin 
conformes a les especificacions. Si també falla una  d'aquestes proves, es rebutjarà el lot 
assajat. 
 
 

 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDD1U004,BDD1U024,BDD1U014. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces prefabricades de formigó amb els extrems acab ats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d' un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala  d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de le s dimensions del pou a les de la tapa, amb 
o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d' acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els pos sibles additius han de complir la 
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat e n la mesura en que siguin compatibles amb 
els altres constituents del formigó i no perjudiqui n les seves propietats. No s'han d'admetre 
barrejes de ciments de diferents tipus o procedènci es. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats 
locals que no disminueixin la qualitat intrínseca n i el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha  d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó ar mat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de port ar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm en tre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especific acions de la norma UNE 127917 
Quantia mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 c m2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direc cions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb  reforç al voltant de l'orifici d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un 
mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la res ta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recre scut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de compl ir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
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- Dimensions interiors en peces quadrades o rectang ulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en pe ces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (di ferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'ext rem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de mane ra que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'ext rem inferior ha de quedar tancat i ha de 
ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'ent rada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de  sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de  diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries pe r que no s'alterin les seves 
característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l 'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar ma rcats amb la següent informació com a 
mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'eleme nt 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora  
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- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna caracter ística especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incor poracions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de  les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular previs ta, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gel ades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de ins pección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de insp ección de hormigón en masa, de hormigón con 
fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nac ional a la Norma UNE-EN 1917. 
 
 

 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDDZU002,BDDZU010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registr e de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes  i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats  per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats  en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE- EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzade s només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superf ícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que me surada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2  m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carr ers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicl es de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particul arment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'es tar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus  assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la sev a posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bas timent per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir  un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment e n tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no h a de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa  en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancamen t de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i basti ment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitz ats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'insta l·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
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     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >=  50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilac ió, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un  cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasa da amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15  a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tap a, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
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- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada di sseny 
Resistència característica a la compressió del form igó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'ac er:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gri s normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conf orme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta,  d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, re baves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més p etites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aque stes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per la minació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a c ada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts e n el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser ll is, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni d espreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense  despreniments 
Toleràncies: 
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- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una  superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos  adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expans ió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peç a amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer in oxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregula ritats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves caracter ístiques. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element  hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de maner a que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcció n, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característ icas y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad  de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones  de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabrica ció 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES  DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant , d'acord a les condicions del plec. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada p er cada 10 unitats: 
     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvani tzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de super fície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-
EN ISO 1461) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons  les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
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No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin aco mpanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o d e pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministr ament. 
 
 

 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFG - TUBS I ACCESSORIS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFG1U320. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric i els accessoris d'unió, de formigó a rmat transversalment amb armadura d'acer 
formada per una o varies capes de rodons d'acer, ba rres, filferros o malla, embeguda en una 
pared de formigó compacte. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub de formigó armat o pretesat, amb camisa de xa pa d'acer soldada i armadura, tot recobert 
exteriorment i interiorment per una paret de formig ó compacte. 
- Tub de formigó armat sense camisa de xapa 
- Peça de formigó armat amb camisa d'acer en forma de T per a derivacions 
- Peça de formigó armat amb camisa d'acer en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peça de formigó armat amb camisa d'acer en forma de con per a reduccions de diàmetre 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Tub sense camisa d'acer amb els extrems preparats  per a unió de campana amb anella de goma 
- Tub de formigó armat amb els extrems preparats pe r a una unió encadellada amb anella 
elastomèrica 
- Tub de formigó armat amb camisa de xapa, amb uns anells metàl·lics en els extrems, soldats a 
la camisa de xapa per a unió soldada i argollada am b formigó armat 
- Tub de formigó pretesat amb camisa de xapa, amb u ns anells metàl·lics en els extrems, 
soldats a la camisa de xapa per a unió soldada i ar gollada amb formigó armat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície interior ha de ser llisa i l'exterior  sense incrustacions, fissures, 
escrostonaments o d'altres defectes. Hi poden haver  petites irregularitats sempre que no 
disminueixin les qualitats intrínseques i funcional s, especialment la d'estanquitat. 
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El gruix l'ha de determinar el constructor, però ca l que cumpleixi les tensions de treball que 
determina la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un  transport i muntatge fàcils. 
Els buits de superfície més gran de 15 mm2 i fondàr ia superior a 6 mm, s'han de reblir amb 
formigó o morter, els quals han de complir les mate ixes prescripcions que els que s'utilitzen 
per a la fabricació dels tubs. 
Les condicions de quantia i disposició geomètrica d e l'armadura dels tubs i accessoris amb 
camisa d'acer, han de complir els requeriments de l 'apartat 3.3 de la norma UNE-EN 641 per als 
tubs i accessoris de formigó armat i de l'apartat 3 .2.1 de la norma UNE-EN 642 per als tubs de 
formigó pretesat. 
Les condicions de quantia i disposició geomètrica d e l'armadura dels tubs sense camisa d'acer, 
han de complir els requeriments de l'apartat 3.3 de  la norma UNE-EN 640. 
Resistència característica estimada del formigó als  28 dies:  >= 35 N/mm2 
Relació aigua/ciment:  <= 0,45 
Dosificació de ciment: 
- Tubs i accesoris de formigó armat:  >= 300 kg/m3 
- Tubs de formigó pretesat 
     - Nucli:  >= 350 kg/m3 
     - Revestiment:  >= 400 kg/m3 
Gruix de la camisa de xapa:  >= 1,5 mm 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la normat iva vigent. Es podrà exigir el certificat 
de garantia de les proves i assaigs efectuats a fàb rica. 
 
TUBS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de  mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la norma UNE-EN 639. 
Toleràncies: 
- Gruix nominal de la paret:  ± 5% o 5 mm 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Rectitud (superfície interior del tub):  ± 0,5% o  5 mm 
- Escaira (extrems del tub):  <= 0,02 x DN (mín. 10  mm, màx. 20 mm) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les normes: 
- UNE-EN 639, UNE-EN 641 per als tubs de formigó ar mat amb camisa de xapa 
- UNE-EN 642 per als tubs de formigó pretesat. 
- UNE-EN 639, UNE-EN 640 per als tubs de formigó ar mat sense camisa de xapa 
 
TUBS AMB CAMISA DE XAPA: 
Règim de pressions: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦Pressió nominal ¦Pressió de treball ¦Pressió de fi ssuració  ¦ 
¦     (bar)      ¦      (bar)        ¦       (bar)           ¦ 
¦----------------¦-------------------¦------------- ----------¦ 
¦     5          ¦     <= 2,5        ¦       >= 7            ¦ 
¦     7,5        ¦     <= 3,75       ¦       >= 10, 5         ¦ 
¦     10         ¦     <= 5          ¦       >= 14           ¦ 
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¦     12,5       ¦     <= 6,25       ¦       >= 17, 5         ¦ 
¦     15         ¦     <= 7,5        ¦       >= 21           ¦ 
¦     17,5       ¦     <= 8,75       ¦       >= 24, 5         ¦ 
¦     20         ¦     <= 10         ¦       >= 28           ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
Dimensions (mm): 
+-------------------------------------------------- ---------------------+ 
¦  DN  ¦Tolerància ¦Tolerància ¦  Gruix revestiment   ¦ Gruix paret      ¦ 
¦      ¦  mitja    ¦ individual¦      interior       ¦------------------¦ 
¦      ¦   DN      ¦    DN     ¦   (Formigó armat)   ¦ Formigó¦Formigó  ¦ 
¦      ¦           ¦           ¦                     ¦ Armat  ¦Pretes.  ¦ 
¦------¦-----------¦-----------¦------------------- --¦--------¦---------¦ 
¦ 300  ¦  ± 6      ¦  ± 12     ¦       >= 15         ¦ >= 50  ¦        -¦ 
¦ 400  ¦  ± 8      ¦  ± 16     ¦       >= 15         ¦ >= 50  ¦        -¦ 
¦ 500  ¦  ± 8,5    ¦  ± 17     ¦       >= 20         ¦ >= 55  ¦ >= 50   ¦ 
¦ 600  ¦  ± 9      ¦  ± 18     ¦       >= 20         ¦ >= 60  ¦ >= 50   ¦ 
¦ 700  ¦  ± 9,5    ¦  ± 19     ¦       >= 20         ¦ >= 65  ¦ >= 50   ¦ 
¦ 800  ¦  ± 10     ¦  ± 20     ¦       >= 20         ¦ >= 70  ¦ >= 50   ¦ 
¦ 900  ¦  ± 10,5   ¦  ± 21     ¦       >= 20         ¦ >= 75  ¦ >= 55   ¦ 
¦1000  ¦  ± 11     ¦  ± 22     ¦       >= 20         ¦ >= 80  ¦ >= 65   ¦ 
¦1100  ¦  ± 11,5   ¦  ± 23     ¦       >= 25         ¦ >= 85  ¦ >= 70   ¦ 
¦1200  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 25         ¦ >= 95  ¦ >= 75   ¦ 
¦1300  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 25         ¦ >= 100 ¦ >= 75   ¦ 
¦1400  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 25         ¦ >= 110 ¦ >= 85   ¦ 
¦1500  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 25         ¦ >= 115 ¦ >= 90   ¦ 
¦1600  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 25         ¦ >= 125 ¦ >= 100  ¦ 
¦1800  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 30         ¦ >= 140 ¦ >= 115  ¦ 
¦2000  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 40         ¦ >= 155 ¦ >= 125  ¦ 
¦2200  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 40         ¦ >= 170 ¦ >= 135  ¦ 
¦2500  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 45         ¦ >= 195 ¦ >= 150  ¦ 
¦2800  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 45         ¦ >= 215 ¦ >= 170  ¦ 
¦3000  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 45         ¦ >= 220 ¦ >= 180  ¦ 
¦3200  ¦  ± 12     ¦  ± 24     ¦       >= 45         ¦ >= 2230 ¦ >= 190  ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------------+ 
Gruix del recobriment de l'armadura (valor més gran  dels següents): 
- Tubs de formigó armat:  >= (1,25 x mida màxima de l granulat) mm 
     - Tubs de DN < 800 mm:  >= 15 mm 
     - Tubs de DN >= 800 mm:  >= 20 mm 
- Tubs de formigó pretesat:  >= 20 mm 
Mida màxima del granulat: 
- Tubs de formigó armat:  <= 1/3 gruix de paret 
- Tubs de formigó pretesat:  <= 1/3 gruix de paret o 0,8 x recobriment 
Prova de pressió hidràulica: 
- Tubs de formigó armat:  No s'han de produir fuite s ni fissures en la superfície interior 
d'ample > 0,5 mm i llarg >= 300 mm 
- Tubs de formigó pretesat:  No s'han de produir fu ites ni fissures 
 
TUBS SENSE CAMISA DE XAPA: 
Règim de pressions: 
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+-------------------------------------------------- ---+ 
¦                            ¦ Pressió nominal (bar )  ¦ 
¦                            ¦--------------------- ---¦ 
¦                            ¦  2,5   ¦  4   ¦  6     ¦ 
¦----------------------------¦--------¦------¦----- ---¦ 
¦Pressió de treball (bar)    ¦  1,25  ¦  2   ¦  3     ¦ 
¦Pressió de fissuració (bar) ¦  3,5   ¦ 5,6  ¦ 8,4    ¦ 
+-------------------------------------------------- ---+ 
Prova de pressió hidràulica:  No s'han de produir f uites ni esquerdes 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix de pare d o <= 32 mm 
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (interior) i ovalitat de la zona  d'unió: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦    DN    ¦ Tolerància ¦ Tolerància ¦Ovalitat de l a¦ Gruix  ¦ 
¦ interior ¦ mitja  DN  ¦ indiv. DN  ¦ zona d'unió  ¦ paret  ¦ 
¦   (mm)   ¦    (mm)    ¦    (mm)    ¦    (mm)      ¦  (mm)  ¦ 
¦----------¦------------¦------------¦------------- -¦--------¦ 
¦   300    ¦   ± 6      ¦    ± 12    ¦    ± 1,5     ¦ >= 60  ¦ 
¦   350    ¦   ± 7      ¦    ± 14    ¦    ± 1,8     ¦ >= 60  ¦ 
¦   400    ¦   ± 8      ¦    ± 16    ¦    ± 2       ¦ >= 60  ¦ 
¦   450    ¦   ± 8,25   ¦    ± 16,5  ¦    ± 2,25    ¦ >= 60  ¦ 
¦   500    ¦   ± 8,5    ¦    ± 17    ¦    ± 2,5     ¦ >= 60  ¦ 
¦   600    ¦   ± 9      ¦    ± 18    ¦    ± 3       ¦ >= 65  ¦ 
¦   700    ¦   ± 9,5    ¦    ± 19    ¦    ± 3,5     ¦ >= 65  ¦ 
¦   800    ¦   ± 10     ¦    ± 20    ¦    ± 4       ¦ >= 70  ¦ 
¦   900    ¦   ± 10,5   ¦    ± 21    ¦    ± 4,5     ¦ >= 75  ¦ 
¦  1000    ¦   ± 11     ¦    ± 22    ¦    ± 5       ¦ >= 85  ¦ 
¦  1100    ¦   ± 11,5   ¦    ± 23    ¦    ± 5,5     ¦ >= 90  ¦ 
¦  1200    ¦   ± 12     ¦    ± 24    ¦    ± 6       ¦>= 100  ¦ 
¦  1300    ¦   ± 12     ¦    ± 24    ¦    ± 6,5     ¦>= 110  ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
 
ACCESSORIS: 
En les derivacions, el primer valor del diàmetre no minal correspon al tub principal i el segon 
al de la derivació. 
Ha de ser estanca a la pressió de treball del tub a l que es connecti. 
El diàmetre interior de la peça ha de ser igual al diàmetre interior del tub al que s'ha 
d'unir. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la normativa vigent. 
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 1,25 x mid a màxima del granulat 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal:  ± 1% (per a DN <= 400 mm),  ± 0,75% (per a DN > 400 mm) 
- Gruix nominal de la paret:  ± 5 % 
- Ovalitat de la zona d'unió:  ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Sense que s'alterin les seves cond icions. 
 
TUBS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. S'han de c apicular les embocadures per capes o bé 
situar-les en un mateix costat i separar les capes mitjançant separadors. 
 
ACCESSORIS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 639:1995 Prescripciones comunes para tubos  de presión de hormigón incluyendo juntas y 
accesorios 
* UNE-EN 640:1995 Tubos de presión de hormigón arma do y tubos de presión de hormigón con 
armadura difusa (sin camisa de chapa), incluyendo j untas y accesorios. 
* UNE-EN 641:1995 Tubos de presión de hormigón arma do, con camisa de chapa, incluyendo juntas 
y accesorios. 
* UNE-EN 642:1995 Tubos de presión de hormigón pret ensado, con y sin camisa de chapa, 
incluyendo juntas, accesorios y prescripciones part iculares relativas al acero de pretensar 
para tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Marca de fàbrica 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball 
- Identificació de la data de fabricació 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar l a generatriu que ha d'anar a la part 
superior 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I/O PRETESAT AMB CAMISA DE 
XAPA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i  peces per a junts. 
- Comprovació de les dades exigides (albarà o etiqu eta). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant , d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces  rebudes (tubs i unions). Per a cada peça 
s'han de realitzar: 
     - 5 determinacions del diàmetre interior. 
     - 5 determinacions de la longitud. 
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     - Desviació màxima respecte la generatriu. 
     - 5 determinacions del gruix. 
     - 5 determinacions de les dimensions de la zon a d'acoblament. 
Per a cada tipus de junt que es proposi, s'ha de re alitzar un assaig d'estanquitat del conjunt 
format per dos trossos de tub units pel junt corres ponent. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaig s de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de  qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I/O PRETESAT AMB CAMISA DE XAPA: 
S'han de seguir els criteris que indiqui la DF i el s corresponents a les normatives 
d'aplicació en cada cas. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I/O 
PRETESAT AMB CAMISA DE XAPA: 
No s'han d'acceptar els elements que incompleixin a lguna de les condicions indicades en el 
Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que ar ribin a l'obra sense el certificat de 
garantia corresponent. 
Els criteris d'acceptació després de reparació, i d e rebuig han d'estar conformes amb les 
Normes vigents segons el Plec de condicions del Pro jecte i el Contracte que regula l'execució 
de les obres. 
 
 

 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR34U002. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià 
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BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes l atents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
Contingut de matèria orgànica:  30% 
Grandària màxima:  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les tem peratures exteriors extremes i els focus 
d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l'e tiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric pe r sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mèto de de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova  prèvia de salinitat). 
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     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anà lisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctame nt identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 

 

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR3AU001. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del  sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adobs simples: 
     - Nitrat càlcic 15% GR 
     - Sulfat amònic 21% GR 
     - Nitrat amònic 33,5% GR 
     - Superfosfat de calç 18% GR 
     - Superfosfat de calç 45% GR 
     - Sulfat potàsic 50-52% Crs 
- Adobs binaris: 
     - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 
- Adobs ternaris: 
     - (12-12-17% 2MgO) GR 
     - (15-5-20% 2MgO) GR 
     - (20-5-10% 3,2MgO) GR 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perj udicar les plantacions. 
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Estat físic: 
- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí 
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O  
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2 O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2 O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+ 2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2 O+3,2MgO 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l'e tiqueta ecològica europea. 
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- Abans de començar l'aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric pe r sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mèto de de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova  prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anà lisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctame nt identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 

 

BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR4UJJ01. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
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- Amb l'arrel nua 
- Llavors 
- Pa d'herba 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acred itat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cul tivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord am b les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, reta ll, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de c omplir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes h a de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigen t sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena , així com d'altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització de l material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva  part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de pr esentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls  nets i recents sense ferides ni macadures. 
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades d e diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa d e terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materia ls que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacio ns a les plantes. El pa de terra ha d'estar 
intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La v erificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la r amificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie -varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des  de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre tota l es la suma dels perímetres individuals. 
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Quan el subministrament és en contenidor o amb pa d e terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra  x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de t erra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de l es arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpi es de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tr onc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m  per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les  exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la di stància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
 
CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d 'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han  de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en f unció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i teni r un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiquet a de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per m alalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a t ractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de m ales herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superara n en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa d e prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient p el tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la b ase de terra ni el sistema radical de 
l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg d e tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
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Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen dir ectament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment dist ribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a l a seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor . 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes  aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura te mperada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrreg a de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada t ipus de planta i de presentació. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única ide ntitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir tote s la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria de l sol i dels efectes del vent, si la planta 
te fulles, i la part radical si la presentació es a mb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació dire ctament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'apleg aran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material po rós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
BARREGES DE LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i eti quetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra. 
 
PA D'HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'a lçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba  del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions f rigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra , propera al lloc d'utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia e n el que es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 die s amb temps fresc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas. 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras. 
 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verific ació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és  el cas). 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabrica nt, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identifica ció, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la  composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aig ua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustive s, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplic ació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament  identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G221U010,G221U112. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corr esponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificador a 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exc avació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les  barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingu t de matèria orgànica superior al 5%. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense  problemes de maniobrabilitat de màquines o 
camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajust ar a les alineacions, pendents i dimensions 
especificades en la DT o en el seu defecte, les det erminades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'u tilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada . 
 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en l a superfície i gruix definits en la DT o, 
en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 
del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estr ucturals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesure s necessàries per tal d'evitar els fenòmens 
següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de r oca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la b ase de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les o bres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas , etc.) o quan l'actuació pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
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En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas e n que es vulgui utilitzar en l'obra 
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzema r separada de la resta de productes de 
l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament rea litzades, la màquina ha de treballar en 
direcció no perpendicular a ella i deixar sense exc avar una zona de protecció d'amplària >= 1 
m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, esp ecialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de taluss os permanents (mitjançant cobertura vegetal 
i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 
capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb materi al adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 
d'acord amb les instruccions de la DF. 
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció 
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent  en les proximitats, classificada segons 
els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 
programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defec te, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
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S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 
les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometria adequada a 
l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 
de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó detonant o un sistema d'iniciació 
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 
la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 
la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels cartutxos, els cordons o les 
metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
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Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 
amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  barrinades amb possibilitat de que es 
produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 
ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 
per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 
han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas po r voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban  determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban  determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
 
 

 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TER RES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2240002. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un  acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació d el 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 9 5% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fl uix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar e n angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivella t. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l' aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determ ini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol materi al tou, inadequat o inestable (bosses 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats 
que en resultin, s'han de reblir amb material adequ at, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operac ió fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
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En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la  fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d 'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de f er per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 

 

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULAT S 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G226U030. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de dife rents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la final itat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterio r de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterio r de les terres 
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- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació poster ior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas nec essari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, p er les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitza r a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/20 02, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colap sables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de mat erial marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 mod ificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terre s naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir el s productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les  prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un as sentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons N LT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que  es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al  seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relac ió a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua depe ndrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar le s que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'h auria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu  ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions  només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona de l terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
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L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal  i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima materia l 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sob re placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviac ió respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  -  2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al  fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim s erà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, ad equats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, q ue les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a le s condicions de compactació de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritz ada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podra n utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior , s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compr esa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequat s o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de pos ada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR  < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; pe r tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estud i especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'artic le 330.4.4 del PG-3. 
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Els sòls expansius són aquells que tenen un inflame nt lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utili tzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cu res a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les cara cterístiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les co ndicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humi da, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terrapl è ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància  haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracterís tiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i i mpermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona  del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es pod ran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de t erres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o sele ccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i  que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables , però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixi n les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col ·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar l a filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritz ada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades,  haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la 
mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la t ongada haurà de ser sempre superior a 3/2 
de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pe ndent transversal al voltant del 4%, per a 
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d' erosió i evitar la concentració 
d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedr aplè, i per a fer-ho, es compactarà una 
franja de una amplada mínima de 2 metres des del ca nto del talús, en tongades més primes i 
mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la 
DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que e s dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 
2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè 
teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha d e ser decreixent des de la part mes baixa 
fins la part superior. Entre dues tongades successi ves cal que es compleixi que: 
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I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per el X% en pes del  material de la tongada inferior, i Sx 
l'obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
- Assentament produït per la última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 
després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resul tats a exigir en aquest assaig seran 
indicats en el  Projecte o pel Director de les obre s. 
- Assaig de petjada (NLT 256):   
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 
anivellades fins a precisió de centímetres, situade s en l'eix i a banda i banda dels perfils 
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 
100 m, es calcularà la diferència entre les cotes r eals dels punts controlats i els seus 
valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferencies de cota corresponents a 
punts situats per sobre de la superfície teòrica. E ls valors extrems, màxim positiu (D) i 
màxim negatiu (d), han de complir les següents cond icions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'últi ma tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (z ona de transició) 
 
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 trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la D F del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF  també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment p revist i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efec tes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions. 
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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 càrre gues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s, sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gr uixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho  indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per  capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s 'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser in ferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s' ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el no u terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'h a d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pende nt adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obt enir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material,  el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la to ngada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja si gui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres pro cediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més s eca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han  de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant  la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfíci e (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les ins truccions de la DF. 
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S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d 'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terrapl ens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de gar antir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmag atzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de troba r zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclus ió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següent s: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el  terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix  i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 
assentament corresponent a la compactació desitjada  i del nombre de passades òptim de l'equip 
de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant d el material excavat com del material estès, 
i la granulometria i densitat del material compacta t. Es prendran mostres de volum no inferior 
a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades 
corresponents al material compactat, es realitzaran  calicates de 4 m2 de superfície com a 
mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada c orresponent. Es realitzarà una inspecció 
visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compacta r i mesura aproximada de l'amplada de les 
mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operaci ons de control, cada 2500 m2 o fracció 
diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 1 03) 
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- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comp rès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efec tes d'obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar e n la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiq ui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sen tit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, dete rmini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts repr esentatius, no afectats per partícules 
d'una grandària que pugui afectar a la representati vitat de l'assaig. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense c orregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa ¿extracci ó-compactació¿, la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplen s, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb cara cterístiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compacta da hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'accep tació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de correg ir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treba llar sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clara ment localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'han d'intensificar el doble sob re les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s' hagin produït. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjec tivament i amb amplia tolerància. La DF 
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode  de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compl eix les condicions del plec i els criteris 
fixats al tram de prova. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'últim a tongada executada i es construirà una 
altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una no va tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegi rà una capa d'anivellació amb un gruix 
mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm  sobre la zona de transició, constituïda 
per material granular ben graduat, de característiq ues mecàniques no inferiors a les del 
material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900  mm. 
 
 

 

G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22DU020. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de to ts els elements que puguin estorbar 
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes , etc.), amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al  desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fo ndària >= 50 cm, per sota del nivell de 
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrel s poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en e l gruix definit en la DT o, en el seu 
defecte, l'especificat per la DF. Només en els caso s en que la qualitat de la capa inferior 
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 
retirarà. 
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Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 
han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediat ament, ha d'emmagatzemar-se en piles 
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per s obre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s 'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 
les precaucions necessàries per tal de no perjudica r els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossa da, s'han d'estendre per capes. Cada capa 
ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no qued in buits. Per sobre de la capa superior 
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix c om a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aig ua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 

 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G93 - BASES 
G935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G935U012. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de base per a paviment, amb granulat-cimen t. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Estesa de la mescla 
- Compactació amb humectació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima 
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501 ). 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa  (NLT 305): 
- Grava-ciment: 
     - Calçada:  4,5<= RC <= 7,0 
     - Vorals:  4,5 <= RC <= 6,0 
- Sòl-ciment:  2,5 <= RC <= 4,5 
La superfície de la capa acabada ha de presentar un a textura uniforme, sense segregacions ni 
ondulacions i amb els pendents adequats. 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha  de complir amb els valors de la taula 
513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, - 15 mm de la teòrica 
- Amplària:  ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de secc ions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui super ior a 35 ºC 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui infer ior a 5 ºC o puguin donar-se gelades 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques i ntenses 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
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tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de l'extensió, cal regar la superfície sense 
anegar-la. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser  tal que després del piconatge s'obtingui 
el gruix previst a la DT, amb les toleràncies estab lertes. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en cape s primes un cop iniciada la compactació. 
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de 
començar per la vora inferior i s'ha de fer per fra nges longitudinals. 
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat 
de la segona franja s'acabi durant el termini de tr eballabilitat de la primera, excepte en el 
cas que la DF permeti l'execució d'un junt de const rucció longitudinal. 
Abans de començar la compactació i en els casos sen yalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de 
firme, s'han de fer junts transversals en fresc sep arats una distància entre 3 i 4 m. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sist emàtica durant el termini de 
treballabilitat de la mescla i disposant l'equip ne cessari per aconseguir la densitat 
prescrita a l'apartat anterior. 
Durant la compactació i especialment en temps sec i  calorós la superfície s'ha de mantenir 
humida. 
A qualsevol secció transversal, la compactació ha d e finalitzar-se abans que acabi el termini 
de treballabilitat de la capa contigua executada pr èviament. 
Un cop acabada la compactació, no es permet el recr escut, però si l'allisada i recompactació 
quan hi hagi zones que superin la superfície teòric a. Si fos necessari el recrescut, la DF pot 
optar per incrementar el gruix de la capa superior o bé reconstruir la zona afectada. 
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps de l fixat per al termini de treballabilitat 
de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal  disposar junts de treball transversals. 
Els junts de treball s'han de disposar de manera qu e la seva superfície quedi vertical, 
retallant part de la zona acabada. 
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cur a seguint les prescripcions generals 
establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta ope ració s'ha de fer immediatament desprès de 
la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització. 
No es permet la circulació de vehicles sobre la cap a durant un període mínim de 3 dies i de 7 
dies quan es tracti de vehicles pesats. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans  de transcorreguts 7 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'i rregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevo l reg de segellat que s'afegeixi per a 
donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Abans d'iniciar-se la posta en obra dels material s tractats amb ciment, execució d'un tram 
de prova, per comprovar la fórmula de treball, els equips necessaris per l'execució de les 
obres i, especialment, la forma d'actuació dels equ ips de compactació. També es verificarà la 
conformitat del material. 
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'e stendre la capa de grava-ciment o sòl-
ciment. 
- Control de la temperatura ambient. 
- Durant el procés d'abocament i estesa: 
     - Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a  la descàrrega del camió; 
     - Comprovació contínua de l'espessor estès mit jançant un punxó graduat. 
- Durant el procés de compactació: 
     - Control de la densitat (UNE 103503) i de la humitat (UNE 103300) en emplaçaments 
aleatoris, amb una freqüència mínima de 7 mesures p er lot. 
- Durant el procés de curat i protecció superficial : 
     - Verificació de que la superfície de la capa romangui constantment humida fins l'estesa 
del producte de curat, però sense que es produeixin  embassaments; 
     - Un control diari, com a mínim, de la dotació  d'emulsió bituminosa emprada en el reg de 
curat, i, al seu cas, de l'àrid de cobertura. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, dete rmini la DF. 
Durant el procés de compactació, els punts de deter minació de la densitat i humitat 
s'escolliran de forma aleatòria repartits en tota l a superfície de la capa. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no s ón satisfactoris, es procedirà a la 
realització de successius trams de prova, introduin t-se les modificacions pertinents a la 
fórmula de treball i/o procediments d'execució fins  a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot n o hauran de ser inferiors a les 
especificades anteriorment; no més de 2 individus d e la mostra podran donar resultats de fins 
a 2 punts percentuals per sota de la densitat exigi da. Als punts que no compleixin lo anterior 
es realitzaran assaigs de resistència mecànica sobr e testimonis. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis. 
- Comprovació de la regularitat superficial mitjanç ant l'IRI (NLT-330). 
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- Comparació de la rasant obtinguda amb la teòrica.  
- Aspecte de la superfície acabada. 
- Verificació de l'amplada de la capa. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els testimonis per comprovar el gruix de la capa se ran cilíndrics, i s'extrauran en 
emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emp lenaran amb material de la mateixa qualitat 
que el utilitzat a la resta de la capa, el qual ser à correctament enrasat i compactat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l' especificat al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o als Plànols de seccions tip us. No més de 2 individus de la mostra 
assajada del lot presentaran resultats que baixin d e l'especificat en un 10%. 
Si el gruix mig obtingut fos inferior al 85% de l'e specificat, es demolirà la capa 
corresponent al lot controlat i es reposarà, per co mpte del Contractista. Si el gruix mig 
obtingut fos superior al 85% de l'especificat, es c ompensarà la diferència amb un espessor 
addicional equivalent a la capa superior aplicat en  tota l'amplada de la secció tipus, per 
compte del Contractista. 
No es permetrà en cap cas el recreixement en capes primes. 
Els resultats de la mitja de la regularitat superfi cial de la capa acabada no excediran dels 
límits establerts anteriorment. Si es sobrepassessi n aquests límits, es procedirà de la 
següent manera: 
- Si és en més del 10% de la longitud del tram cont rolat, es corregiran els defectes 
mitjançant fressat per compte del Contractista; 
- Si és en menys del 10% de la longitud del tram co ntrolat, s'aplicarà una penalització 
econòmica del 10%. 
Les diferències de cota entre la superfície obtingu da i la teòrica establerta als Plànols del 
Projecte no excediran de les toleràncies especifica des, ni existiran zones que retinguin 
aigua. Quan la tolerància sigui depassada per defec te i no existeixin problemes d'embassament, 
el Director d'Obra podrà acceptar la superfície sem pre que la capa superior compensi el 
minvament amb el gruix addicional necessari sense i ncrement de cost per l'Administració. Quan 
la tolerància sigui depassada per excés, es corregi rà mitjançant fressat per compte del 
Contractista, sempre que no suposi una reducció del  gruix de la capa per sota del valor 
especificat als Plànols. 
 
 

 

G96 - VORADES 
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9650005. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades so bre base de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vora da + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formig ó sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 

 

G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9H1U120,G9H1U020,G9H3U260,G9HA0010,G9HA0020. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminó s, resultat de la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) a mb granulometria continua i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del gr anulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una  temperatura molt superior a la d'ambient. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

125 

  

Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les  que els seus materials son les combinació 
d'un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulome tria continua amb baixes proporcions de 
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i 
eventualment additius, de manera que totes les part ícules del granulat quedin recobertes per 
una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i co mpactada, a una temperatura molt superior a 
la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconne ctats que proporcionen propietats drenants. 
S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de  4 a 5 cm de gruix. 
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una d iscontinuïtat granulomètrica molt elevada 
en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han c onsiderat dos tipus; un amb la mida màxima 
nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'1 1 mm. Es consideren per a us en capes de 
rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de t reball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aques t per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogèni a, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva ra sant, gruix i amplària. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència. 
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA,  obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència 
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA , obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valor s de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en 
l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els valor s de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode  del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode d el cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%) :  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

126 

  

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 
servei la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65% 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apar tat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a 98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 c m: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors  al teòrics 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors  als definits en les seccions tipus de la 
DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplica ció de la dotació mitja que s'especifica en 
el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de de terminar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l'obra en  construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els eq uips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitza r la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hi drocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Par ticulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C,  excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de  8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmenta r aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta  en obra en cas de pluja. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C.  Amb vent intens, desprès de gelades o en 
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en  obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542. 16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha 
d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència,  que ha de complir l'especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

127 

  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. S obre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos  de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d' Obra. 
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segell ar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. 
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de t rencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'est ar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d'unió amb la mescla. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nçant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzon tals. L'amplària de les franges s'ha 
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de jun ts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categories 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 es tenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categories de trànsit T00 a T2 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 es tenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent  i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superf ície de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i a mb un gruix tal que, un cop compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades  a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evit ar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de car reteres en les que no sigui possible tallar 
el trànsit, es permeten i aquests junts han de coin cidir amb un carener del paviment. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resul ti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies pr evistes. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possi ble, ajustant la velocitat de l'estenedora 
a la producció de la central de fabricació de maner a que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a est endre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula d e treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra , l'ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. 
S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'est endre i s'ha de distribuir en una capa 
uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactad a, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb  les toleràncies indicades. 
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L'equip de compactació ha de complir les especifica cions de l'article 542.4.4 del PG-3. 
L'equip de compactació ha de complir les especifica cions de l'article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major  temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense q ue es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura d e la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en co ndicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d'Obra en funció dels 
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 
superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura po ssible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treball i sense que es p rodueixi desplaçament de la mescla estesa; 
i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mes cla no baixi de la mínima prescrita en la 
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicio ns de ser compactada, fins que es compleixi 
el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat  de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l'augment de la viscositat del betum contrarest i una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatò riament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima esta blerta a la fórmula de treball, encara que 
s'hagi assolit prèviament la densitat abans especif icada.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de man era continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compacta r una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterio r, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que  ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar qu e els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar qu e els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra , i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de trebal l per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixa nt al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i ll eugera de reg d'adherència segons l'article 
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientme nt. A continuació, s'ha d'escalfar el junt 
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, i s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elemen ts de compactació. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de trebal l per acabar la compactació, la vora 
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixa nt al descobert una superfície plana i 
vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, s'ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elemen ts de compactació i s'han de separar més de 
5 m dels junts transversals de les franges d'estesa  contigües. 
La capa executada només es pot obrir a la circulaci ó quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la D F, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 
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En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis d e direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusqu es i els canvis de sentit del transit sobre 
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura a mbient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els a mples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos  i les densitats mitjanes obtingudes dels 
assaigs de control de cada lot. 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l'amplària de cada capa d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'emprimació o d'adherència. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s 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) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescrip ciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas  bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus d e mescla bituminosa en calent. Execució 
d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control d e fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesu ra de la temperatura de la mescla i la 
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora  o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mi des màximes del granulat superiors, al 
menys un cop al dia i al menys un cop per lot deter minat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara 
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot de terminat segons el menor dels valors 
següents: 
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     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 1 2697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 1269 7-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de ref erència per a compactació, com el valor mig 
dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a ca da lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels últims 4 val ors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per  a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de 
forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, am b la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-E N 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb l a freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els apr ovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, netej a i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'in flament dels compactadors 
- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vi bratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar  la compactació 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els apr ovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, netej a i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons 
NLT 327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar  la compactació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en u n nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis  antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d'assaig de l'annex B de  la UNE-EN 13108-20 
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >=  2,5 cm i mescles PA: extracció de 
testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o  igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparen t de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determin ar la densitat aparent i el percentatge de 
forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determi nar la dotació mitja de la mescla com a 
relació entre la massa total dels materials corresp onents a cada càrrega, mesurada per 
diferència de pes del camió abans i desprès de carr egar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'es tar contrastada 
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal d eterminar el gruix, el contingut de forats 
segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 1 2697-6 considerant les condicions d'assaig 
que figuren en l'annex B de la UNE-EN 13108-20. 
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- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans 
d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segon s NLT 330, calculant un valor cada hm. En 
les capes de rodadura sha de comrpvar la regularita t superficial a més, abans de la recepció 
definitiva de les obres, en tota la llargària de l' obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE- EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un  punt per hm com a mínim 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE- EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un  punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, seg ons NLT 336, una cop passats 2 meses de la 
posada en servei de la capa, en tota la llargària d el lot 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d'execució ( 500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o 
jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalme nt.  
Les condicions d'acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l'especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar re sultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la dens itat mitja obtinguda és inferior, s'ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent  al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferio r al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l'especificada; no més de 2 mostres 
poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'es pecificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l 95% de la densitat de referència, cal 
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent a l lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferio r al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de  la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de varia r en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra as sajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent  a l'especificada, s'ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n més de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot co ntrolat mitjançant fressat i s'ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
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     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n menys de 4 punts percentuals, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de  la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, n o ha de ser inferior a l'especificada i, a 
més, no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'esp ecificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es i nferior al 95% de la densitat de 
referència, cal aixecar la capa de mescla bituminos a corresponent al lot controlat mitjançant 
fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista ; 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no e s inferior al 95% de la densitat de 
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmi ca del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de varia r en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra as sajada poden presentar resultats 
individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent  a la especificada, s'ha de procedir de la 
manera següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n més de 4 punts percentuals, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot co ntrolat mitjançant fressat i s'ha de 
reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n menys de 4 punts percentuals, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pr evist a la secció-tipus de la DT. No més de 
3 individus de la mostra assajada poden presentar r esultats individuals que baixin del 
prescrit en més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa de  base fos inferior al 80% de l'especificat 
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista,  pel seu compte, ha d'aixecar la capa 
mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou u na altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior a l 80% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'ha de compens ar el minvament de la capa amb el gruix 
addicional corresponent a la capa superior per comp te del Contractista. 
     - Per capes intermèdies: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa in termèdia fos inferior al 90% de 
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el  Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar 
la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si 
no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues  en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior a l 90% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar  la capa amb una penalització econòmica del 
10%. 
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     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a  l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i 
el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la ca pa mitjançant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada s i no hi haguessin problemes de gàlib o 
sobrecàrregues en estructures 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pr evist a la secció-tipus de la DT. No més de 
2 individus de la mostra assajada poden presentar r esultats individuals inferiors al 95% del 
gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits estab lerts en més del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l'obra per  a capes de rodadura, s'ha d'estendre una 
nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que det ermini el DO a càrrec del Contractista; 
     - Si els resultats excedeixen els límits estab lerts en menys del 10% de la longitud del 
tram controlat o de la longitud total de l'obra, s' han de corregir els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a càrrec del Contrac tista. La localització dels esmentats 
defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinal s obtinguts en l'auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui,  es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilit at d'abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb p ossibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20b 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa acabada excedeixen els límits 
establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a 
càrrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa de rodadura en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 
valors de les taules següents, segons correspongui,  es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11  del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilit at d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb p ossibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 543.18b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la ma crotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la m acrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
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     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar u na penalització econòmica del 10% 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la ma crotextura superficial no ha de resultar 
inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un 
resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la m acrotextura superficial resulta inferior al 
valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista, i en les mescles drenants, cal enderr ocar el lot, portar-lo a l'abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar u na penalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament n o ha de ser inferior al valor previst. No 
més d'un 5% de la llargària total del lot pot prese ntar un resultat inferior a aquest valor en 
més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de  la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següe nt manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles disco ntinues, s'ha d'estendre una nova capa a 
càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i 
reposar la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una p enalització econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de  la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següe nt manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una p enalització econòmica del 10% 
 
 

 

G9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

135 

  

G9J1U030,G9J1U020,G9J1U010,G9J2U010. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o be tum asfàltic o reg de cura del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hid rocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
En el reg de cura: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no po t quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts  de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estes a del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de teni r una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir 
l'excés de lligant o per tal de garantir la protecc ió del reg del trànsit d'obra. 
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al  50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser 
de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 mate rial engrunat. 
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S'han de protegir els elements constructius o acces soris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es rasants especificades a la DT. Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les d otacions previstes de lligant, la 
necessitat d'àrid de cobertura i dotació correspone nt i l'adequació dels mitjans previstos en 
l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per 
aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatur a prescrita, i la uniformitat de 
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de 
la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de m arxa més apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de com pactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha  de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una unif ormitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas,  s'ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la cir culació sobre les capes de reg no 
tractades. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació  del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva ap licació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, p referentment, durant les 24 h següents a 
l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l' àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'h a d'estendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a ju dici de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hag i quedat part sense absorbir passades 24h 
de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà l a mínima necessària per a absorbir l'excés 
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4  l/m2 
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el c as, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de p ols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les següents condicions : 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933- 2):  100 % 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat  no pot contenir més d'un 4 % d'aigua 
lliure. 
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REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bitumin ós existent, s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que pu guin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el  curat o la ruptura del lligant. 
 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 s Saybolt Furol 
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es r ealitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi 
de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa  es realitzarà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat  no pot contenir més d'un 4 % d'aigua 
lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4  l/m2 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d 'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següent s a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s' ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h . 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la  DT. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat d e cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de con trol, es tractarà com un lot d'execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s' ha d'estendre el reg i observació de 
l'efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicaci ó del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lli gant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cad a 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjan çant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sen se tractar prèviament a l'estesa del 
lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determi nacions l'establirà la DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HI DROCARBONATS: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de tempera tura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i 
la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en el s plànols amb les toleràncies indicades en 
el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en  el seu cas dels àrids no podrà diferir de 
la prevista en mes d'un 15%. I no mes de un individ u de la mostra podrà excedir els límits 
fixats. 
L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el  lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del  10% longitudinalment. 
 
 

 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB1 - BARANES I ÀMPITS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB1BU214. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniq ues 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de  ciment o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrè ncia, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d' estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
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- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat  de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment d e la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix d e les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se ap rueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas». 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elemen ts d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana,  galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a  la base de fonamentació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 

 

GB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGU RETAT FLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB2AU503,GB2AU584. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO 
per a barreres de seguretat, col·locats sobre supor ts en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col·locació i fixació dels trams 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels co stats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions  de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïta ts que les indicades expressament a la DT, 
o les aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport . 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sen tit contrari al de la circulació del carril 
al que protegeixen. 
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L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D T. 
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm: 
- Barrera simple:  55 cm 
- Barrera doble (banda inferior):  45 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el  replanteig. 
No s'instal·laran elements constituents de barreres  de seguretat en els que el temps compres 
entre la fabricació i instal·lació superi els 6 mes os, o encara que no superin aquest termini, 
quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adie nts. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiaceti lènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisa lla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets  a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a  taller. 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un in forme d'execució i d'obra, en el que, al 
menys, figuraran els següents conceptes: 
- Data d'instal·lació. 
- Localització de l'obra. 
- Clau de l'obra 
- Nombre d'elements instal·lats, per tipus. 
- Ubicació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que, a judici de la DF , puguin influir en les característiques 
i/o durabilitat de les barreres de seguretat instal ·lades. 
La garantia mínima dels elements constituents de le s barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l' acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb caràcter permanent i conservats regularment seg ons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 a nys i 6 mesos des de la data 
d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació del replanteig de la barrera sobre un  10 % dels suports (veure plec 
corresponent). 
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- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es co mprovarà l'alçada del perfil respecte al 
terreny. 
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel con tractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista. 
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones 
que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aque stes zones considerades individualment no 
superin els 10cm2 ni afectin en conjunt a més del 0 ,5 per 100 de la superfície de recobriment. 
 
 

 

GB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURET AT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB2ZUB01. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Extrem ancorat de barrera flexible 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres d e seguretat flexibles 
- Peça reflectora a dues cares per a barreres de se guretat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
 
EXTREM ANCORAT DE BARRERA FLEXIBLE: 
Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà d e cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un supor t. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels co stats per mitjà de cargols i femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions  de la DT. 
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La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril 
al que protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un supor t. 
 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la 
blanca a la seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el  replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets  a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d' acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Revisió de l'informe d'execució presentat pel con tractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista. 
 
 

 

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBA1U310,GBA1U320,GBA1U340,GBA33001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimension s i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i dura dera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referè ncia B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UN E_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12 % 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):   1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
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BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de  peces pintades sobre el paviment, totes de 
la mateixa mida, amb la separació suficient per tal  que facin soroll en ser trepitjades per 
les rodes del vehicle. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circul ació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defens es. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'est ablert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
¿SENTIT PROHIBIT¿ I ¿SENTIT OBLIGATORI¿ en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill ¿OBRES¿ (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l'explanació. 
La placa ¿OBRES¿ haurà  d'estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la d e perill ¿OBRES¿. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic ¿ALTERNATIU¿ es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i b lanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. Nota: El sistema de ¿testimoni¿ està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'es tableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la 
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR   401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l'angle  de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l' equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'est ar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, n o pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és ll isa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d' adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de qued ar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el pavimen t existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replantei g topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el  procés inicial d'assecat. 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la 
maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificac ions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especific acions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización hor izontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, b alizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s' ha d'aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repint at, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumi da i superfície pintada. 
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqü ència diària, comprovació de la dosificació 
de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda direct ament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s' hauran de disposar transversalment a la 
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com  a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30 
min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqü ència diària, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xap es (UNE 135274) 
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s indicats a la UNE-EN 1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostre s per a fer assaigs, davant de la DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pis tola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aq uestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de 
disposar a la línia on ha de passar la màquina espa iades 40 m, en sentit transversal. S'hauran 
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

149 

  

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les cond icions indicades al plec. El contractista 
haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d'identificació dels materials han de c omplir les indicacions del plec, amb les 
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de  projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obt inguts, expressada en funció del coeficient 
de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 
inferiors als especificats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzara n les següents determinacions mitjançant un 
sistema d'avaluació dinàmic ¿in situ¿: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de  la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 
730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
     - Grau deteriorament  
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
 
 

 

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ  
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBB1U102,GBB1U111,GBB1U121. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixa ts al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de r egulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D F. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu ce ntre 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 le s llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d' utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir le s característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra se gons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomèt riques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor d e luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorim ètriques en la zona no retrorreflectant. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacion s de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l'apartat de control de materials (S). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot d e senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de  materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 

 

GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTI CAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBBZU001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indic ada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre  respecte a la rasant del paviment, excepte 
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de s er l'especificada com a gàlib a la DT o, en 
el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que qu edi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'imp edeixi l'entrada d'agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar s oldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la ca lçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 c m de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resi stir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongu i i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del sen yal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegit s de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de perme tre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament d e formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport  al formigó ha de ser amb brides 
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substituci ó ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
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- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys natural s, amb les característiques previstes a la 
DT. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als su ports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó al s 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base d el perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constit ueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'e star pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de le s barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l' acció del trànsit, fabricats i instal·lats 
amb caràcter permanent i conservats regularment seg ons instruccions del fabricant, serà de 3 
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 a nys i 6 mesos des de la data 
d'instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni defo rmacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la  seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passade s 48 h de l'abocat del formigó. 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar a ncorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 
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La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc de scobert, amb elèctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i  ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha 
de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de  començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l a EAE per a obres d'edificació o d'acord 
amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de la  EAE per a obres d'enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a  la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat  en un 10% dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 

 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD57 - CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD57U010,GD57U115. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida  de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar 
- Excavació de les terres 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t, inclòs el pintat de les superfícies 
interiors de l'encofrat amb un producte desencofran t, tapat dels junts entre peces, 
col·locació dels dispositius de sujecció i travamen t, aplomat i desmuntatge, retirada de 
l'encofrat i de tot el material auxiliar 
- Revestiment de la cuneta amb formigó 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especif icades en la DT, o en el seu defecte, les 
determinades per la DF. 
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el  seu defecte, el que especifiqui la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una en titat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pè rdua apreciable de pasta entre els junts. 
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Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmunta tge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començ ar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En l'execució del formigonat s'han de complir les p rescripcions establertes en la norma EHE, 
en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 
les classes d'exposició. 
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació espe cificades en la DT o, en el seu defecte, 
indicades per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser in ferior en cap punt al previst a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superi or als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense so cavar. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
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S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellamen t, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formi gonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot 
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindi ble formigonar en aquestes condicions, 
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de  garantir que en el procés d'enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni  pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, se gons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en ca p moment els 30°C. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de  la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitze n ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'endurim ent del formigó o si les condicions 
ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i 
evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a 
protegir la capa construïda. 
S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi 
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 
d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d 'aquells, segons les instruccions de la DF. 
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Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 
forma que no s'evapori l'aigua. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
formigonament de la capa amb prou antelació per a q ue es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textur es per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de  complir l'especificat en el Plec de 
condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 
regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies  de l'acabat de la capa i mai abans de que 
el formigó hagi assolit el 80% de la resistència ex igida als 28 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
 

 

GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD5AU016. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials p làstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material  fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 
adequada a les característiques del terreny i del t ub. 
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. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la ras ant prevista. Han de tenir el pendent 
definit al projecte per a cada tram i seguir les al ineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de  registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 5 0 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha  de ser inferior al del material 
circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 m m/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compacta ció directament als tubs. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials ines tables, turba o argila tova de la base per 
al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la 
DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar  aquests i apartar els que estiguin 
deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execuci ó de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els t ubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'aut orització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), 
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, em bolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 
g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense pro cedir a la col·locació del geotèxtil i al 
rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla  i regular. Ha de ser imputrescible i 
compatible amb els materials amb què hagi d'estar e n contacte. Les làmines del geotèxtil no 
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s 'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sist ema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material f iltrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la ra sa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P .N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la D T. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques, i el gruix ha de ser 
uniforme. Les tongades tindran una superfície conve xa, amb pendent transversal compresa entre 
el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la in ferior compleixi les condicions exigides. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada h a de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongad es de cada costat del tub s'han d'estendre 
de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes pas sades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 
moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
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INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament ni l'execució del llit 
de material filtrant. 
 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament, ni el reblert de la 
rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assent aran els tubs i comprovació de les 
toleràncies d'execució, en especial en referència a  les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva co l·locació, rebutjant les que presentin 
defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·l ocats i dels elements singulars, com ara 
unions amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àm bit de control 0537) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les 
cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de 
registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realitz ació dels controls previstos, i a més, el 
contractista subministrarà el personal i els materi als necessaris per a aquesta prova. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

162 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 

 

GD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD5GU020. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de canal amb peces prefabricades de formig ó col·locades sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació de les peces prefabricades 
- Segellat dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 
Les peces prefabricades han d'estar col·locades seg ons les alineacions, pendents i cotes 
previstes a la DT. 
Els junts d'assentament i els junts verticals han d 'estar fets amb morter de ciment. 
S'han de preveure junts de dilatació que han de que dar reblerts amb material elàstic, el qual 
ha de complir amb les especificacions del Plec de C ondicions Tècniques corresponent. 
En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs 
d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o o nes. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada e n m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = -10 mm) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

163 

  

 
La temperatura per a formigonar la solera ha d'esta r entre 5°C i 40°C. 
L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de mane ra que no es produeixin disgregacions. 
La col·locació de les peces prefabricades s'ha de c omençar pel punt més baix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba  la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 

 

GDD - PARETS PER A POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GDD1U012,GDD1U112,GDDZU010,GDDZU100. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars , quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les p arets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter , amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morte r 
S'han considerat els elements complementaris de pou s de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
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- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agaf at amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament  
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de l a superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou p er mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exteri or 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte  en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent ni vell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabric ades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar d e les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de  formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de past a de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense f issures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
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Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense d iscontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat so bre les parets de l'element que s'ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perim etral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del pavime nt perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastimen t a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per  impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació  ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà ten ir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correc tament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de qued ar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·le l a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastam ent dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aix eca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35  cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'ext rem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'ext rem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
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JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a  la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient  entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les pece s rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loque n els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la co l·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó pe r mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans  d'instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de  la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrre gues horitzontals i verticals (UNE-EN 
1917), sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execu ció sobre un 10 % del graons col·locats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bas timent 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivel l respecte al paviment 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats ex istents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 

 

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARD INERIA 
GR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I AC ABATS SUPERFICIALS 
GR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDIN ERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GR3PU010,GR3PU050. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicioname nt del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
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- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja unifor me amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de t enir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no h an de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha  de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les fe ines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de compro var que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial  a la uniformitat de la barreja i de la 
seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'ani vellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
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GR7 - SEMBRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GR710001. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 
- Sembra directa 
- Hidrosembra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembr ar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en 
el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidro sembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament,  l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador 
a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilit zador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragm ents de planta han de quedar distribuïts 
amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell pre vist. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el ma teix nivell de compactació. 
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SEMBRA DIRECTA: 
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de se r de 15 a 35 g/m2. 
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de  tenir la consistència de gra fi. 
 
HIDROSEMBRA: 
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i  additius. 
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de se r de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat 
recomanada de 2 a 5 llavors/cm2. 
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials 
projectats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivam ent secs o excessivament molls, ni en 
condicions meteorològiques molt desfavorables. En e special s'han d'evitar els dies ventosos i 
els dies amb temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'h an d'eliminar la vegetació espontània i les 
llavors de males herbes. 
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrel s i residus presents als 20 cm superiors 
del sòl. 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena  de deixalles, així com els materials de 
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en t alussos s'han de preveure les proteccions 
en matèries de seguretat i salut necessàries per de senvolupar aquests treballs amb seguretat i 
reduir al màxim els riscs. 
 
SEMBRA DIRECTA: 
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorolò giques favorables. Quan la temperatura del 
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientm ent humit. 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del 
talús i a les voreres. 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les a mb una capa de material de cobertura una o 
dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en c ap cas superior a 1 cm. 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40 -60 mm s'ha d'efectuar la primera sega. 
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa. 
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la g espa. 
 
HIDROSEMBRA: 
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a term e a la fi de l'estiu-tardor o la fi de 
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a  la fi de l'estiu. 
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la bar reja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer  més de 20 minuts. 
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fi ns que no s'hagi aconseguit una barreja 
homogènia de tots els seus components. 
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a  dalt. 
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivi nt cercles o en zig-zag. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

VARIANT DE LA CARRTERA BV-2421 

AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

JOSEP PRAT ROURA 

 

171 

  

En cas que la quantitat d'encoixinament prevista si gui gran, 150-200 g/m2 o més, la 
hidrosembra s'ha de fer en dues fases. 
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANT ACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembra e implantación de céspedes y prade ras. 
 
HIDROSEMBRA: 
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Hidrosiembras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e xecutar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció  a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freq üències de dues sèries cada 10.000 m2, es 
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertil itzant un cop executada la hidrosembra, 
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
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