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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Definición  

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales constituye el conjunto de 

normas que definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 

mismo.  

El presente Pliego de Condiciones contiene las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de 

obra, siendo norma y guía que han de seguir el Contratista y la Dirección de Obra.  

1.2 Ámbito de aplicación  

 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras comprendidas 

en el presente proyecto.  

En todos los artículos del presente Pliego de Condiciones se entenderá que su 

contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan en 

lo establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, en el Reglamento General 

de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso 

contrario siempre prevaldrá primero el contenido de estas disposiciones.  

1.3 Disposiciones Técnicas legales a tener en cuenta  

 

Además de lo que se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se 

cumplirán las prescripciones, en cuanto a que puedan afectar a las obras, de las 

disposiciones, normas y reglamentos, que se relacionan a continuación, o de aquellos 

que los complementen, rectifiquen o sustituyan:  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 

(Decreto 1312/1988 del 28 de octubre).  

 EHE-08  

 Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas, aprobado por C.M. del 28 de julio de 1974.  



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

PLIEGO 

 

6 
 

 Norma Tecnológica de Edificación NTE-IEP/1973, “Instalaciones de electricidad – 

puesta a tierra”, aprobada por C.M. del 13 de Marzo de 1973.  

 Pliego de Condiciones Facultativas Generales para Obras de Saneamiento, 

aprobado por O.M. del 23 de Julio de 1949. 

 Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.  

 Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.).  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes 

M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de Marzo de 1988. Con las actuaciones según Orden 

Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de Mayo de 1989 y O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 de 

Octubre de 1989.  

 Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales.  

 Reglamento Nacional del Trabajo a la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

complementarias (Orden 11.4.1946 y 8.2.1951).  

 Reglamento y órdenes en vigor sobre la Seguridad e Higiene del Trabajo en la 

Construcción y Obras Públicas, especialmente la de los decretos R.D. 555/86 de 

21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 y O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 

16/3/71).  

 Instalaciones de Transportes y Líneas en general, O.M. del 23 de Febrero de 1949 

(B.O.E. del 10 de Abril).  

 Normas para la Construcción de Líneas Aéreas de Transporte de Energía Eléctrica 

de Alta Tensión al Servicio de Obras Públicas. O.M. del 10 de Julio de 1948 (B.O.E. 

del 21 de Julio).  

 Reglamento Técnico de Baja Tensión. O.M. del 9 de Febrero de 1966 (B.O.E. del 19 

de Febrero).  

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto e 

Instrucciones Técnicas Complementarias, B.O.E. 224 de 18 de Setiembre del 2002.  

 Instrucción de Carreteras 8.3. I-C Señalización de Obras.  

 Instrucción de Carreteras 6.1. I-C, 6.2. I-C Secciones de firmes.  

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

(Decreto del 12 de Mayo de 1954).  
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 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 

de 28 de Noviembre).  

 Reglamentos sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y 

Estaciones Transformadoras, aprobadas por Orden del 23 de Febrero de 1949. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) del Ministerio de Vivienda.  

 Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano.  

 Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento.  

 Recomendaciones de U.N.E.S.A.  

 Recomendaciones Internacionales sobre alumbrado de las Vías Públicas, publicadas 

por el Ministerio de Obras Públicas. 

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la 

adjudicación de estas.  

Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos en 

que no se contradiga lo que está dispuesto expresamente en el presente  

Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, 

queda a juicio del Ingeniero Director decidir las prescripciones a cumplir.  

1.4 Condiciones Generales  

 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en este capítulo y ser aprobados por la Dirección de Obra.  

Será obligación del Contratista avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente del momento de uso 

de los mismos, para que puedan ejecutarse los ensayos oportunos en caso de ser 

necesarios.  

Todos los materiales que se propongan para su uso en las Obras, deberán ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier 

momento, de un material no será obstáculo para que sea rechazado en un futuro si se 

encuentran defectos de calidad o uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con 
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materiales no ensayados o no aprobados por la Dirección de Obra podrán considerarse 

como defectuosos.  

Los materiales se almacenarán o acopiarán de tal manera que se asegure la correcta 

conservación de sus características y aptitudes para el uso en la obra y de forma que 

facilite su inspección.  

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, se retirará de 

la obra inmediatamente, excepto si tiene autorización de la Dirección de Obra. 

1.5 Descripción del proyecto  

 

Las obras objetivo del presente “Proyecto de Remodelación de la Plaza Urquinaona”, 

situadas en el barrio del Eixample de Barcelona se encuentran descritas en la memoria, 

así como en los correspondientes anejos. 

2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA  

2.1 Dirección e inspección de obras  

 

El facultativo designado como Director de Obra, es la persona, con titulación adecuada 

y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

ejecución de la obra contratada.  

Para el desempeño de sus funciones, el Director de Obra contará con un equipo de 

colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de sus atribuciones 

derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que 

integrarán, con el Director de Obra, la Dirección de Obra.  

2.2 Personal del Contratista en Obra  

 

Se entiende por Contratista a la parte contratante obligada a ejecutar la obra.  

Antes del inicio de las Obras, el Contratista presentará por escrito al Director de Obra 

el organigrama real de obra, acompañado de los currículums de todos los integrantes 

del mismo. El Contratista dará cuenta a la Dirección de Obra de los cambios de 
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personal durante el tiempo de vigencia del contrato, debiendo ser aprobados por la 

misma.  

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen los 

trabajos bajo la dirección de la Dirección de Obra. 

2.3 Oficina de Obra del Contratista  

 

En el caso que la Dirección de Obra lo estime oportuno, el contratista deberá instalar 

antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una 

oficina de obras en el lugar que se considere más apropiado.  

El contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del proyecto y libro de órdenes. 

El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa 

autorización de la Dirección de Obra.  

2.4 Subcontratas  

 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento previo de la 

Dirección de Obra de las mismas.  

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán ser formuladas por 

escrito y acompañarse con un testigo que acredite que la organización que se ha de 

encargar de los trabajos que han de ser objetos de subcontrato está particularmente 

capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato no eximirá al 

contratista de su responsabilidad contractual.  

Por otra parte, si las compañías suministradoras de un servicio público imponen un 

determinado subcontratista para la ejecución de sus respectivas redes, el contratista 

adjudicatario de las obras de urbanización lo tendrá que aceptar, sin ningún derecho a 

compensación económica sea cual sea el importe que el subcontratista en cuestión le 

reclame.  
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3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

3.1 Conocimiento del emplazamiento de las Obras  

 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el 

emplazamiento de las obras y sus alrededores, los accesos a la misma, los 

emplazamientos para acopios, las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar, los 

materiales necesarios para la ejecución de las obras y los medios para llevarlas a cabo, 

sin que ello suponga un incremento en el presupuesto de la ejecución de las obras 

contratadas.  

Ningún defecto o error que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios 

previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto, y en general, de 

toda la información adicional suministrada a los licitadores por la Administración, 

relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 

A menos que se establezca lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus 

responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 

antecedentes del Proyecto, que puedan resultar equivocados o incompletos. 

3.2 Mantenimiento de los servicios afectados  

 

Dada la existencia en el subsuelo de redes de Servicios Urbanos de agua, 

alcantarillado, red eléctrica de media y baja tensión, etc. el Contratista tiene la 

obligación de conocer con exactitud la ubicación de todas estas redes de servicio, 

obteniendo a su costa cuantos datos sean precisos de las distintas Compañías 

suministradoras, Oficina de Serveis Territorials, etc.  

Si es preciso efectuar algún desvío de alguna de las mencionadas redes, tendrá 

derecho al abono de los gastos correspondientes, siempre y cuando estos trabajos 

sean aprobados por la Dirección de Obra.  

El Contratista está obligado a reparar, a su costa, todos los daños ocasionados en las 

redes de servicios y sus elementos durante la ejecución de las Obras.  
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Asimismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el 

mantenimiento y reposición de todas las servidumbres y servicios afectados por las 

obras.  

3.3 Protección del Medio Ambiente  

 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 

cultivos, suelos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 

pudiera producir la ejecución de los trabajos, la explotación de canteras, los talleres y 

demás instalaciones auxiliares, aunque éstas estén ubicadas en terrenos de su 

propiedad.  

El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la 

zona de obra bajo los límites que la Dirección de Obra fije, en consonancia con la 

Normativa vigente.  

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en todas 

las fases de ejecución de las obras, asimismo se evitará la contaminación de las aguas 

superficiales.  

La contaminación acústica producida por los ruidos ocasionados durante los trabajos, 

se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten 

nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas que las ejecutan, 

debiendo en todo caso ajustarse a la Normativa vigente y las indicaciones de la 

Dirección de Obra.  

Todos los gastos derivados de la adaptación a las medidas y trabajos necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, 

por lo que no serán de abono directo. 

3.4 Vigilancia de las Obras  

 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que tanto el 

material, instalaciones, equipos y obras que constituyan objeto del contrato no puedan 
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sufrir daños o perjuicios como consecuencia, tanto de factores climatológicos como 

por factores vandálicos, de acuerdo con la situación y orientación de la obra.  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en las 

leyes vigentes.  

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las Obras 

objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, 

las medidas que sean señaladas por las Autoridades competentes, Reglamentos 

vigentes y la Dirección de Obra.  

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección de Obra y de obligado 

cumplimiento por parte del Contratista y su personal, las disposiciones de orden 

interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada 

al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la 

Administración.  

Todos los gastos derivados del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo 

serán a cuenta del Contratista, por lo que no serán objeto de abono directo, ya que se 

consideran incluidos en los precios establecidos en el contrato.  

3.5 Carteles de Obra  

 

El Contratista está obligado a colocar, a su cargo, los carteles informativos de las obras 

a realizar. En todo caso, las características e información de los mismos serán indicadas 

por la Dirección de Obra.  

3.6 Documentos que definen las Obras  

 

La ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se regirá, además de la 

Normativa de carácter general, por los siguientes documentos, prevaleciendo lo 

prescrito en el Pliego de Prescripciones en caso de contradicción entre ellos:  
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 Proyecto “Proyecto de remodelación de la plaza Urquinaona”, que consta de los 

siguientes documentos:  

1. Memoria y Anejos  

2. Planos  

3. Pliego de Prescripciones  

4. Presupuesto 

3.7 Revisión y confrontación de los documentos  

 

El contratista deberá revisar, inmediatamente después de ser recibidos, todos los 

documentos que le sean facilitados y deberá informar inmediatamente a la Dirección 

de Obra de cualquier error, omisión o contradicción que se aprecie en ellos.  

El Contratista no podrá basarse en errores u omisiones existentes en los documentos 

del Proyecto, como argumento para la obtención de modificaciones o reformados de 

precios de obra. La inclusión en los mismos de las cubicaciones y mediciones no 

implica necesariamente su exactitud respecto a la realidad.  

Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para la ejecución de la misma, no sólo no 

eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, al contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubiesen estado correctamente y completamente especificados en ambos 

documentos.  

En caso de contradicción entre ellos prevaldrá lo prescrito en el Pliego de Condiciones.  

4. COMIENZO DE LAS OBRAS  

4.1 Apertura del centro de trabajo  

 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de 

Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
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4.2 Programa de Trabajos  

 

Antes del inicio de las obras, el contratista someterá a la aprobación de la 

Administración un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos parciales y 

fecha de finalización de las diferentes unidades de obra, compatible con el plazo total 

de ejecución.  

Este plan, una vez aprobado, se incorporará en este Pliego y adquirirá, por lo tanto, 

carácter contractual.  

El contratista presentará, así mismo, una relación completa de los servicios, equipos y 

maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan de Obra. 

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que en ningún caso, el 

contratista pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

excepción alguna de responsabilidad para el contratista en caso de incumplimiento de 

los plazos parciales o totales convenidos.  

El programa deberá ser puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones 

en la ejecución de las obras. Todas las modificaciones deberán ser sometidas a las 

consideraciones de la Dirección de Obra cada vez, disponiendo ésta de un mes para su 

aprobación, si en ese plazo no hay ningún comentario por parte de la Dirección de 

obra se considerará automáticamente aprobado. 

4.3 Comprobación del replanteo e iniciación de las Obras  

 

Previamente al comienzo de las obra se comprobará por el Contratista, en presencia 

de la Dirección de Obra, el planteo existente de las obras a realizar, levantándose el 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los datos, cotas y puntos fijados, así como las contradicciones, errores u omisiones 

que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto, se anotarán 
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en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, que se unirá al expediente de la 

obra.  

El Contratista iniciará las obras el día posterior a la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo, contando dicha fecha como inicio efectivo de las obras a efectos del plazo 

de ejecución  

5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  

5.1 Replanteo de detalle de las Obras  

 

El contratista será responsable de los replanteos necesarios para la correcta ejecución 

de la obra y suministrará a la Dirección de Obra toda la información que se precise 

para que las mismas puedan ser realizadas.  

El contratista deberá proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los nombrados replanteos y determinar los puntos de control 

o referencia que se requieran.  

5.2 Equipos de maquinaria  

 

Cualquier modificación que el Contratista proponga para introducir un equipo de 

maquinaria cuya aportación revista de carácter obligatorio, por venir exigida en el 

Contrato o haber sido comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

5.3 Ensayos  

 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con la Normativa actual de ensayos de 

laboratorio y las que puedan ser de aplicación y que hayan entrado en vigor hasta el 

momento de ejecución de la obra.  

La Dirección de Obra podrá exigirlos siempre que lo considere oportuno, y en 

particular, en el momento de la certificación de la unidad correspondiente.  
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Si las compañías de servicios fijan un suministrador y/o instalador de los materiales, el 

contratista lo tendrá que aceptar, sin que ello sea motivo de ninguna reclamación 

económica por su parte a la Administración.  

El contratista abonará a los laboratorios respectivos, a las tarifas oficialmente 

aprobadas, todos los ensayos que se realicen hasta un límite del tres por ciento (3%) 

del Presupuesto de Ejecución por Contrato (P.E.C.).  

5.4 Materiales  

 

Si el Pliego de Prescripciones fijase las procedencias de unos materiales, y durante la 

ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con 

ventaja técnica o económica sobre aquellos, la Dirección de Obra podría autorizar o, en 

su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.  

La Dirección de Obra autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes de 

demolición, excavación en las obras; en caso contrario ordenará los puntos y formas 

de acopio de dichos materiales.  

La Dirección de Obra resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad de 

los materiales utilizados de las diferentes unidades de obra contratadas, siempre que 

estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el 

particular.  

5.4.1 Acopio, medición y aprovechamiento de los materiales  

 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure la preservación de su calidad 

y por tanto la aceptación para la utilización en la obra, requisitos que deberán ser 

comprobados en el momento de su utilización.  

Las superficies empleadas como zonas de almacenamiento o acopio deberán 

acondicionarse una vez acabada la utilización de los materiales acopiados en las 

mismas, de manera que recuperen su estado original. Todos los gastos derivados serán 

a cargo del contratista. 



 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

PLIEGO 

 

17 
 

El contratista deberá situar, en los puntos designados por la Dirección de Obra, las 

balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso requeridos, 

y su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director de 

Obra.  

Los materiales que han de abonarse por unidad de volumen serán medidos, en 

principio, sobre vehículos adecuados, en los puntos dónde se vayan a utilizar.  

Esos vehículos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra y, a no ser que todos 

tengan una capacidad uniforme, cada vehículo aprobado deberá llevar una marca, 

claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones utilizadas para su 

aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los 

factores de conversión serán definidos por la Dirección de Obra, quien, por escrito, 

justificará al contratista los valores aprobados.  

 

5.4.2 Control de Calidad  

 

Para cada material y, en su caso, unidad de obra que se emplee, la Dirección de Obra 

fijará el método de control, tamaño del “lote”, tipo y número de ensayos a realizar y 

plazo de conservación de las muestras preventivas. En su defecto, se considerará como 

lote la remesa o partida. También se establecerá, si procede, los métodos rápidos de 

control que pueden utilizarse y las condiciones básicas de su empleo.  

5.4.3 Criterios de aceptación y rechazo  

 

El material cuyas características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, 

pero dentro de los límites establecidos se considerará que es un material de distinto 

tipo, y si el Contratista desee tipificarlo se someterá a un estudio previo para estudiar 

sus características y la Dirección de Obra establecerá su destino y lugar de empleo.  

Si el material no cumple los límites establecidos o el Contratista no quisiera tipificarlo 

se rechazará, retirando el material fuera del ámbito de la obra.  
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En todo caso, si el Contratista no está conforme con los resultados de los ensayos de 

control, manifestará por escrito su disconformidad a la Dirección de  

Obra y podrá solicitar, a su cargo, la repetición de los ensayos sobre las muestras 

tomadas. Dependiendo de los nuevos resultados obtenidos se procederá según lo 

indicado anteriormente.  

Una vez comprobado que el material cumple todas las características requeridas y 

establecidas en el presente Pliego, la Dirección de Obra aprobará el material y fijará las 

características de referencia. 

5.5 Trabajos defectuosos  

 

La Dirección de Obra procederá a la aceptación o rechazo de las unidades de obra que 

no cumplan lo establecido en el Proyecto o el presente Pliego.  

En caso de existir unidades de obra defectuosas, la Dirección de Obra podrá proponer 

las operaciones de mejora que se estimen oportunas o la demolición de las mismas 

para su reconstrucción posterior. En este caso, el Contratista quedará obligado a 

realizar estas operaciones a su cargo.  

En caso de que la Dirección de Obra exija la demolición, ésta podrá exigir del 

Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, 

maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los 

plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  

5.6 Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones  

 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 

sobre señalización, balizamiento y defensa de las obras e instalaciones y determinará 

las medidas que deben adoptarse en cada ocasión para ello. La Dirección de Obra 

podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor cumplimiento de 

dichas disposiciones para cada trabajo, mediante órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista.  
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La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se 

deriven para el tráfico sean las mínimas posibles. La parte de plataforma para que se 

canalice el tráfico deberá mantenerse en perfectas condiciones de circulación. En 

iguales condiciones se deberán de mantener los desvíos precisos.  

5.7 Planos de detalle de las Obras  

 

A petición de la Dirección de Obra, el contratista preparará todos los planos de detalle 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Los planos 

nombrados se someterán a la aprobación de la Dirección de obra, acompañados si es 

necesario por las Memorias y Cálculos justificativos que se requieran para su mayor 

comprensión.  

5.8 Plazo de ejecución  

 

El plazo de ejecución empezará a contar desde la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo.  

El acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de quince días a partir de la fecha 

de adjudicación definitiva del proyecto, excepto que la Propiedad autorice o solicite 

otro plazo. 

5.9 Penalizaciones  

 

Las penalizaciones se ajustarán a las normas que a continuación se exponen:  

 La ejecución de forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicará el 

levantado y nueva ejecución, con cargo al Contratista, de la obra defectuosa, así 

como una imposición de una multa, cuya cuantía ascenderá al uno por ciento (1%) 

del valor de la obra reparada, por cada día natural que transcurra hasta su total 

reparación.  

 El incumplimiento justificado de los plazos parciales o totales aprobados por la 

Dirección de Obra al inicio de las obras, dará origen a una multa por valor del uno 

por mil (0,1‰) del importe de la obra incluida en el plazo parcial afectado o total 
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por cada día natural de demora de éstas. De no existir programa vigente, la multa 

se aplicará sobre el importe total de la obra. El importe de la obra retrasada no 

tendrá, en su caso, derecho al abono de la revisión correspondiente.  

 No mantener la señalización y acotamiento precisos, podrá ser considerado como 

motivo de multa, que oscilará entre el dos y el cinco por ciento (2-5%) del valor de 

la obra, de acuerdo con la gravedad que la falta pueda revestir para el usuario y 

vecindario y la reincidencia en la falta. 

Las multas serán descontadas de las certificaciones parciales de la obra 

correspondiente; de no existir éstas, las multas seguirán el trámite de cobro 

establecido normalmente en la legislación local.  

6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

6.1 Daños y perjuicios  

 

Las personas que resulten perjudicadas o heridas deberán ser compensadas 

adecuadamente, a cargo del contratista.  

Las propiedades, públicas o privadas, que resulten afectadas deberán ser reparadas, a 

cargo del contratista, restableciendo las condiciones iniciales o compensando los 

daños y perjuicios causados de cualquier otra manera aceptable.  

Los servicios públicos o privados que se vean dañados por la ejecución de las obras 

deberán ser reparados a cargo del contratista de forma inmediata.  

La misma manera, el contratista será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, teniendo que dar un aviso 

inmediatamente de los hallazgos a la Dirección de Obra y colocarlos bajo custodia. 

6.2 Evitar contaminaciones  

 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto 

sea evitar la contaminación en general de cualquier clase de bien público o privado 

que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 
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hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites 

impuestos en las disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente.  

6.3 Permisos y licencias  

 

El contratista deberá obtener, a su cargo, todos los permisos y licencias necesarias 

para la ejecución de las obras.  

7. MEDICIÓN Y ABONO  

7.1 Medición de las obras  

 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 

en los Cuados de Precios.  

El Contratista está obligado a suministrar los medios suficientes para la correcta 

medición de las distintas unidades de obra a su costa, salvo que se especifique lo 

contrario en los correspondientes documentos contractuales.  

7.2 Abono de las obras completas  

 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar la 

modificación alguna de los precios señalados en los Cuadros de Precio, los cuales son 

los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 

contratados con la baja correspondiente.  

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 

abonarán de acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del  

Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 

completa de las unidades de obra. 
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7.3 Abono de las obras incompletas  

 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 

elemento que constituye el precio.  

7.4 Otros gastos de cuenta del Contratista  

 

Serán gastos a cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo 

general de las obras o su comprobación, y el replanteo de unidades de obra parciales; 

los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de rampas de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados; transporte interior y acopio de 

materiales; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los 

derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los 

de adquisición de agua y energía eléctrica, incluyendo cuantos proyectos y permisos 

sean necesarios para sus instalaciones.  

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.  

8. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

8.1 Limpieza final de las obras  

 

Una vez acabadas todas las obras, todas las instalaciones de depósitos y casetas de 

carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original.  

De la misma manera deberán tratarse los caminos provisionales  

Todo esto se ejecutará de manera que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje circundante.  
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Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato, por tanto, no serán objeto de 

abono directo para su realización. 

8.2 Plazo de Garantía  

 

El plazo de garantía empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción, con una 

duración convenida durante el proceso de adjudicación.  

8.3 Recepción de las obras  

 

El contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista para la 

finalización de las obras, con una antelación de treinta días (30) hábiles, quien lo 

comunicará a la Propiedad, quien nombrará a su representante para la recepción y 

quien, al mismo tiempo, fijará la fecha para esa misma, comunicándola por escrito al 

contratista y a la Dirección de Obra.  

El contratista tendrá que asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer constar 

en el acta posibles reclamaciones.  

Se deberá levantar por triplicado un acta de la recepción que será firmada por el 

Representante de la Propiedad, la Dirección de Obra y el contratista, y se elevará a la 

aprobación de la Superioridad.  

8.4 Obligación de redactar el proyecto de final de obra 

  

El proyecto as-built será ejecutado por el contratista, a su cargo, en el plazo máximo de 

un mes a contar desde el día de finalización de su contrato.  

El incumplimiento de este término tendrá las mismas repercusiones que el 

incumplimiento del plazo de obra.  

9. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Las siguientes consideraciones prevaldrán en caso de contradicción con otros 

documentos o partes del presente proyecto.  
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 Los ofertantes al concurso para la ejecución de las obras deberán estudiar y 

analizar el proyecto. Si en el proyecto hay algún olvido o falta de definición, el 

ofertante hará su oferta económica de manera que incluya la ejecución de estas 

partidas olvidadas o con medición insuficiente.  

 Las mediciones de los movimientos de tierras se harán sobre perfil teórico, no 

considerándose ningún incremento en concepto de esponjamiento. Éste se 

considera repercutido en el precio de las unidades de obra correspondientes. En el 

caso de los escombros también se aplicará el mismo concepto. 

 La Dirección de Obra podrá pedir al contratista, y éste estará obligado a darle, 

cualquier definición, aclarado, ficha de características técnicas, planos y cualquier 

otro documento que se considere necesario para la ejecución de las obras.  

 Todos los materiales a utilizar durante la ejecución de las obras y todos los equipos 

necesarios en la obra requerirán la aprobación de la Dirección de Obra, previa 

propuesta formal por parte del contratista.  

 El contratista deberá presentar un Plan de Control de Calidad que se someterá a la 

aprobación de la Dirección de Obra.  

 El contratista estará obligado a pagar todos los ensayos de Control de Calidad, 

hasta un tres por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrato de la obra  

 (3% del P.E.C.), no contabilizándose en este importe aquellos ensayos que reflejen 

resultados negativos.  

 Todos los accesos y otras actuaciones y elementos auxiliares irán a cargo del 

contratista. Se consideran ya repercutidos en las diferentes unidades de obra.  

 En el caso que exista alguna contradicción entre diferentes documentos que 

conforman el proyecto, prevaldrá el criterio impuesto por la Dirección de Obra.  

 Las propuestas que realice el contratista se deberán documentar adecuadamente 

(planos, certificados, cálculos…) para ser consideradas por la Dirección de Obra y 

ser aprobadas, si procede. 

Barcelona, Junio de 2013 

Miguel Ángel Tato Herguedas 

Ingeniero Técnico Obras Públicas 
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

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

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

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 

protecció de l’armat. 

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

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

acompleix totes aquestes característiques: 

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

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

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

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

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

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

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

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

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

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

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

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

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

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

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

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 

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

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

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

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

especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 
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B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0312010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

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

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

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 

sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
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adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 

tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

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

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

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

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d’alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 

de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 

possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
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descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 

de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       │ 

│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 

│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 

│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 

│Superior│   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 

│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 

│Inferior│   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 

│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 

│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 

│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 

│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
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│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 

│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 

│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 

│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 

│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

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

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 

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

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 

Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 

d’emmagatzemar per separat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

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

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat. 

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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

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

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
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El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre 

etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d’emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ 

antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la 

idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 
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- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

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

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar 

els assaigs corresponents. 

S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 

condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la 

utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de 

l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

16 

  

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder 

realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i 

si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de 

formigó d’ú s no estructural. 

 

 

B032 - SAULONS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0321000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

determini la DF. 

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de 

poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura, 

per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 

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

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 

passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 

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

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

DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 

resistents i de granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

 Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

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

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

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

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

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

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

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

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

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

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

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

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

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

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

18 

  

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

material corresponent. 

 

 

B033 - GRAVES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0332Q10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 

són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

 - Granulats reciclats provinents de formigó 

 - Granulats reciclats mixtes 

 - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

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

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

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

19 

  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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

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

DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

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

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

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

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 

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

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 
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GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 

 - Per a paviments 

 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen 

per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 

tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 

formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

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

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

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

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 

de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 

possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 

descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 

de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
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Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 

sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques naturals, o 

del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials 

estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 

superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 

granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 

d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte a la següent i així 

successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 

geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del  

compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 

fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 

de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 

condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 

condicions: 

- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 

condicions: 

- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 

condicions: 

- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
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Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 

sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 

Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* 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) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

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

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
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- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat. 

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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

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

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre 

etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
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- Data d’emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  que garanteixi el compliment de les especificacions 

establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ 

antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la 

idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
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- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els 

següents assaigs d’identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  

     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  

S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a 

l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

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

del material corresponent en l’execució del reblert. 
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B037 - TOT-U 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0372000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

 - Tot-u artificial 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

determini la DF. 

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

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

DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 

resistents i de granulometria uniforme. 

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

apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 

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

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

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

matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 

TOT-U NATURAL: 

Es considera tot-u  natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza 

com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, 

sòls naturals o de mes cla d’ambdós.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 

│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 

│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 

│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 

│────────────│───────────────────────────────────│  

│     50     │       100      --       --        │ 

│     40     │      80-95     100      --        │ 

│     25     │      60-90    75-95     100       │ 

│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 

│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 

│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 

│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 

│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
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│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 

│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 

└────────────────────────────────────────────────┘  

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

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

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

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

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

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

- T00 a T1:  > 35 

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

- Vorals de T3 i T4:  > 25 

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 

Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

TOT-U ARTIFICIAL: 

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

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

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

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

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

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

productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents:  

┌────────────────────────────────────────────────┐ 

│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 

│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 

│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 

│────────────│───────────────────────────────────│  

│     40     │       100       --       --       │ 

│     25     │      75-100    100      100       │ 

│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 

│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 

│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 

│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 

│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 

│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 

│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 

└────────────────────────────────────────────────┘ 

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

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
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Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

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

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 

 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 

- Trànsit de T00 a T2:  > 40 

- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 

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

- T00 a T1:  > 40 

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

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 

Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflament (NLT-111):  < 2% 

- Contingut de materials petris:  >= 95% 

- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 

- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 

Composició química: 

- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  

  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 

- A la resta:  < 1% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 

- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

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

firmes y pavimentos. 

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

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
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Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

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

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

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

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

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

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

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

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

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

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

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

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

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 

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

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

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

     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 

     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

material corresponent. 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

31 

  

 

 

B038 - GRANULATS-CIMENT 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla homogènia de granulats, ciment, aigua i eventualment addicions. 

S’han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment: 

- Sòl-ciment (SC40 i SC20) 

- Grava-ciment (GC25 i GC20) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ciment no ha de ser de classe superior a 32,5 N. Es podrà autoritzar la utilització de 

ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades. 

No s’han d’utilitzar ciments d’aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no 

s’ hagin fet a fàbrica. 

La mescla no ha de tenir segregacions. 

La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions 

de contingut de ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 

Contingut de ciment, en pes (C): 

- Sòl-ciment:  >= 3% 

- Grava-ciment:  >= 3,5% 

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

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Tamís    │ % Acumulatiu de granulats que hi pasen │ 

│ 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        │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

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

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Tamís    │ % Acumulatiu de granulats que hi pasen │ 

│ UNE-EN 933-2│────────────────────────────────────────│ 

│    (mm)     │       GC25       │        GC20         │ 

│─────────────│──────────────────│─────────────────────│ 

│     40      │        100       │         -           │ 

│     25      │      76 – 100    │        100          │ 

│     20      │      67 – 91     │      80 - 100       │ 

│      8      │      38 - 63     │      44 – 68        │ 
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│      4      │      25 - 48     │      28 – 51        │ 

│      2      │      16 - 37     │      19 - 39        │ 

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

│    0,063    │       1 – 7      │       1 – 7         │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

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 

CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS GRANULATS, PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

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

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

trituració, o un sò l 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 meteorització o alteració física o quí mica 

apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 

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

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

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

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

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

Plasticitat: 

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

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

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

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

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

retinguda pel tamís 4 mm de l’UNE-EN 933-2): 

- Calçada: 

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

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

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

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

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

- Àrid fi grava-ciment:  <= 1% 

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

- GC20:  > 40 

- GC25:  > 35 

Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 

- Grandària màxima:  0 

- Tamisatge amb tamisos superiors al 4 mm (UNE-EN 933-2):  ± 6% 

- Tamisatge amb tamisos inferiors al 4 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% 

- Tamisatge amb tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1,5% 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 0,3% 

 - Contingut d'aigua:  -1,0% / + 0,5% 

Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pèrdua d'aigua o les 

disgregacions de la mescla, al lloc d'utilització. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on han de constar, com a mínim, les 

dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el granulat-ciment 

- Data de lliurament i número de sèrie del full 

- Adreça del subministrament i nom de l'usuari 

- Quantitat que forma la càrrega 

- Característiques del granulat-ciment 

- Tipus de ciment utilitzat 

- Hora de càrrega del camió 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

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

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

 

B03D - TERRES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B03D5000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

 - Terra adequada 

 - Terra tolerable 

 - Terra sense classificar 

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

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

explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

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

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

Mida màxima :  <= 100 mm 

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

o en cas contrari, ha de complir: 

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

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

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

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

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

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat  amb compactació al 95% PN: >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

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

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

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

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

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

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

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

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d’obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 

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

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

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

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

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

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

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

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

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

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

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

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

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 

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

que no se n'alterin les condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

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

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè ncia indicada durant la seva execució, es 

realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedènci a del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

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

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de 

compactació. 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

36 

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

material corresponent en l’execució. 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B051A302,B0512401. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

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

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

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

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

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

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
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comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

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

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

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

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

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

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

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

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

addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

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

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

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

│                                       │  CEM II/B-P  │ 

│                                       │  CEM II/A-Q  │ 

│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

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

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 

│                                       │  CEM II/A-W  │ 

│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 

│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 

│                                       │  CEM II/A-LL │ 

│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

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

│                                       │  CEM II/B-M  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 

│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 

│                                       │  CEM III/C   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 

│                                       │  CEM V/B     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

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

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

ser declarats a la designació del ciment. 

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

UNE-EN 197-1.  

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

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

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

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

6 de juny. 

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

CIMENTS BLANCS (BL): 

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

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

paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

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

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

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

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

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

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

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

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

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

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

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

tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 

│                                       │    II/B-S    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 

│                                       │    II/B-P    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 

│ volants                               │    II/B-V    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 

│ forn alt                              │    III/B     │ 

│                                       │    III/C     │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 

│                                       │    IV/B      │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

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

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

de la norma UNE-EN 197-1. 

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

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

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

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

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

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

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

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

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

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

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

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

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

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

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

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

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-08). 

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

de los cementos comunes. 

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

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

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

agua de mar. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

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

El subministrador ha 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, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  

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

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

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

- número del certificat CE de conformitat 

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

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 

especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat 

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

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

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

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

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al 

lliurament. 

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

- número de referència de la comanda 

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

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

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

- quantitat que es subministra 

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

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

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

- número de referència de la comanda 

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

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

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

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

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

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

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
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- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

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

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

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

- Inici i final d'adormiment 

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

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 

-  Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

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 

característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar que la documentació es la requerida. 

Aquesta 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 control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha 

patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat 

resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors 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-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de 

realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada 

preventivament. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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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·licitat, 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’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos 

estranys 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 del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes 

de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 

 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0552460,B0552100. 

 

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: 

- Quitrà 

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

lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent 

emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir del 

cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a 

temperatura ambient. 

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

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

EMULSIONS BITUMINOSES  
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Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació  de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

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

consistència original mitjançant una agitació moderada. 

No ha de ser inflamable. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Càrrega de partícules : Polaritat positiva 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

 

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

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

¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦  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 (Clase 1)                      ¦ 

¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 

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

¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Clase 2)                    ¦ 

¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 

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

¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=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 nomenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 

+---------------------------------------------------------------------------+ 
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¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 

¦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 emulsió original         ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 

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

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 

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

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 

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

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 

¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦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 nomenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

DV: Valor declarat per el fabricant 

 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses 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 sobre emulsió  original ¦ 

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

¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          TBR (Clase 1)        ¦ 

¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 

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

¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Positiva (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 ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦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    ¦ 

¦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 nomenclatura 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 sobre 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 estabilització          ¦ 

¦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               ¦ 
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¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

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

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: Se informarà del valor 

DV: Valor declarat per el fabricant. 

La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el 

següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 

- % lligant: Contingut  de lligant. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 

- P: nomès si s’incorporen polímers. 

- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 

- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la 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 absència 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 consistent, viscós i flexible a baixes 

temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals 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¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 

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

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 

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

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 50-58¦ 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 ¦ 
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¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

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

TBR: S’informarà del valor. 

La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres 

representatius de la seva penetració mínima i màxima 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 modificades 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 polímers 

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

¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 

¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 

¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 

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

¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 

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

¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 

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

¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 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 5ºC ¦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 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦  

¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 

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

¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistència  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 ¦  >=60 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 

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

¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 

¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

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

¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 

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

(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 

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 polímers. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- (-): Punt de reblaniment. 

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 

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 mínim >= 70ºC. 

- T < 180 ºC per a las resta. 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

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

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

Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │ 

│                  │─────────────────────────────────────────────────────│ 

│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │ 

│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 

│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │ 

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

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

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

│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 

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

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Destilació en     │          │         │          │          │          │ 

│massa (DT)        │          │         │          │          │          │ 
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│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 

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

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

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

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │ 

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

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

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

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │ 

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

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Naftalina en massa│          │         │          │          │          │ 

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

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Insoluble en toluè│          │         │          │          │          │ 

│(en massa)        │          │         │          │          │          │ 

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

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la 

DF que les comprovarà per tal que no es  pugui alterar la qualitat del material; de no 

obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització  del contingut del tanc fins a 

la comprovació de les característiques que es cregui oportunes 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 adient que permeti prendre mostres. 

Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran amb 

aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en 

fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 

ºC. 

En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i  termoadherents (TER) que 

s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a 

obra. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de transport estaran 

dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades de 

tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 

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

temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el 

betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser 

transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 
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Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs 

estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció 

que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge 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 propis, les cisternes de transport estaran 

dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l 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 netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 

Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del 

PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran 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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

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

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

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

* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones 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’albarà i informació de l’etiquetat i marcatge CE corresponent . 

L’albarà  ha d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- 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 
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L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 

- 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 evaporació segons UNE EN 13074: 

 - Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 

 - Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 

 - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE EN 13588). 

- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit d’estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment 

segons UNE EN 14769 : 

- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE EN 1427.  

 - Durabilitat cohesió  en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 

- Referè ncia 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, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
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- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1. 

- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), 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 fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 

- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 

El subministrador aportarà informació sobre: 

- Temperatura màxima d’escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

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 verificar 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 

moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de garantia.  

Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar 

altre 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 mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- 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 període de garantia. 

Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 211.2 de 

l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus de 

composició de betum. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 

El control de recepció es  realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra. 

Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, 

en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d’emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- 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 període 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 cinquanta 

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 

planta, 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 per 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’entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 

Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els 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 cada tipus i composició de betum modificats. 

En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues mostres, una de la 

part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 

- Penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

55 

  

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació de nous assajos o la seva retirada. La DF podrà 

disminuir 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 seg ons UNE EN 58, en el 

moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- 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 

podrà fixar altres mides per al lot. 

De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- 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 vegades, durant l’execució i per a cada tipus i 

composició d’emulsió. 

En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >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 UNE EN 1431 

En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la seva r etirada. El director 

de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
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Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió  bituminosa, es realitzaran els 

assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra 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’emmagatzematge i el mesclador. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 

E n 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’INCOMPLIMENT  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les 

taules de l’artic le 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 212.2 de l’article 212. 

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B064300C,B064500C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

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

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

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

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

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

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 

silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 

UNE EN 934-2 
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En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
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- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

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

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

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

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Assentament con   │            Condicions                 │ 

│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 

│------------------------------------------------------------│ 

│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 

│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 

│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 

│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 

│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

┌──────────────────────────┐ 

│  Grandària   │ Contingut │ 

│  màxima del  │ mínim de  │ 

│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 

│------------------------- │ 

│      32      │    350    │ 

│      25      │    370    │ 
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│      20      │    385    │ 

│      16      │    400    │ 

└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

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

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

pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 
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     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 

de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 

d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 

assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 

penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas 

contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
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- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
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En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
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S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 

consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 

d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 

penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 

formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 
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- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B06NN14C,B06NPF2P. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 

escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros 

reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 

a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural 

contenen poc ciment. 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
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La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 

contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d’aigua:  ± 3% 

- Contingut d’additius:  ± 5% 

- Contingut d’addicions:  ± 3% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no 

estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d’additius 

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

- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d’ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

- Control de les condicions de subministrament. 

- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb la dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 

possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 

mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0710150,B0710150FA36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

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

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

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

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

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

etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una 

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

interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

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

minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans 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 resines sintètiques, additius orgànics i 

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

forma d’un o més components. 

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

- 1: Normal 

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

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius 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 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

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

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

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

- 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/mm2 

- 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 

- 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-EN 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 1324 ):  >= 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 12003):  >= 2 N/mm2 
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- 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 obtingut a partir d'una mescla de granulats 

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

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 col· loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de 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 que s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

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

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

MORTER DE RAM DE PALETA: 

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

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

a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

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

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

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat 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 seguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 

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 els 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/desgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
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     - 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 segon s UNE-EN 13501-1 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

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

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

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter 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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

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

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. 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 fabricant i Assaig inicial de tipus  

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

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
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- Referència a la norma UNE-EN 12004 

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

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

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

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

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

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps obert 

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

     - Àmbit d’aplicació 

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

El subministrador ha 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 (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant 

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

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

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

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

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

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

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- 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) 
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- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

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

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

RESINES: 

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

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

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

condicions. 

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

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

compressió (UNE-EN 1015-11)  

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

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

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

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

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

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   
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- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

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

 

 

B09 - ADHESIUS 

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 

S'han considerat els següents tipus: 

- En dispersió aquosa  

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 

tèxtils. 

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 

tòxic. 

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 

Contingut sòlid:  Aprox. 70% 

 Rendiment:  250 - 350 g/m2  

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 

No ha de de ser inflamable ni tòxic. 

Densitat:  1,01 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 

Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 

tèxtils lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 

Contingut sòlid:   84 - 86 

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 

en ésser mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 

grumolls, pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies 

PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 

molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 

 Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 

de PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 

àlcalis diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 

un copolímer acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 

 Toleràncies: 

- Densitat:  ± 0,1% 

 - Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3% 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

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

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d’assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 

la data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0DF6F0A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 

i de cartró 
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- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 

d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 

encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 

alteracions en la seva secció o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 

d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes:  5 mm/m 

 - Dimensions nominals:  ± 5 % 

 - Balcament:  5 mm/m 

 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 

corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

 Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Emmagatzematge: En llocs secs 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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0DZA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

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

- Desencofrants 

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

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 

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

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

compactació utilitzats. 

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

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

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

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

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

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

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

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

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

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

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

anàlegs. 

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

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

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

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

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, 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 reflecteixin 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 conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

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

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

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

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

la seva posició. 

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

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

Toleràncies: 

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

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

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

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

indeformabilitat. 

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

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J5 - SEGELLANTS 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 

un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 

pistola. 

Característiques físiques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació │Resistència a│ 

│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. a 5°C │  temperatura│ 

│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│ 

│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│  20-30%   │ -45 - +200°C│ 

│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│  20-30%   │     -       │ 

│ó bàsica        │          │            │           │             │ 

│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C│   30%     │ -30 - +70°C │ 

│bicomponent     │          │            │           │             │ 

│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │  15-25%   │ -30 - +70°C │ 

│monocomponent   │          │            │           │             │ 

│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │   25%     │ -50 - +80°C │ 

│bicomponent     │          │            │           │             │ 
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│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │  10-15%   │ -15 - +80°C │ 

│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │   10%     │ -20 - +70°C │ 

│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│   10%     │ -15 - +80°C │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus massilla   │Resistència a│Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │ 

│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │ 

│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │ 

│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│ 

│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20°│ 

│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30°│ 

│ó bàsica         │             │                       │         │ 

│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ 

│bicomponent      │             │                       │         │ 

│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35°│ 

│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 

│                 │             │(polimerització ràpida)│         │ 

│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │ 

│bicomponent      │             │                       │         │ 

│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │ 

│De butils        │      -      │          -            │15° - 20°│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

 Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

 MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

 MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 

una pasta tixotròpica elàstica. 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

84 

  

Base:  Cautxú-butil 

 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 

un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 

pressió o extrussió  , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

 MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

 Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials : 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                        │           Principal mecanisme d’adormiment        │ 

│                        │───────────────────────────────────────────────────│ 

│   DESCRIPCIÓ           │      Pasta d’assecat      │  Pasta d’adormiment   │ 

│                        │(en pols o llesta per l’ús)│     (Només en pols)   │ 

│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│ 

│Pasta de farcit         │            1A             │          1B           │ 

│Pasta d’acabat          │            2A             │          2B           │ 

│Compost mixt            │            3A             │          3B           │ 

│Pasta sense cinta       │            4A             │          4B           │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència      │ 

│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│ 

│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4)│     (mm)       │UNE 104-281(4-4)│ 

│         │         │     (mm)       │                │                │ 

│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│ 

│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │  Ha de complir │ 

│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                │ 

│Asfàltica│  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │  Ha de complir │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
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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 subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan 

la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,  

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:   

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

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

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

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es  garanteixi el compliment de les 

condicions establertes al plec. 

-  Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d’identificació 

següents:(UNE 104281-0-1) 

     - Assaig de penetració  

     - Assaig de fluència  

     - Assaig d’adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’ acord a la norma UNE 104281-0-1. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les 

condicions establertes al plec. 
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En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà  el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions. 

 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 - MATERIALS PER A VORADES 

B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9612P50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 

martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 

meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

88 

  

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 

del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 

de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació  com 

a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

89 

  

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- 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 

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 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9622P50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 

martell. 
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No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 

meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
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- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 

del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 

de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació  com 

a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- 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 

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 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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B981PGAF,B9811GAF. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  transversal adequada a les superficies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 

martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 

meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 
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     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 

del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han 

de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació  com 

a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- 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 

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 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 

B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B991A100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 

Han de tenir un color i una textura uniformes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 

 Toleràncies: 

- Llargària:  ± 10 mm 

 - Alçària:  ± 5 mm 

- Gruix:  ± 5 mm 

 - Fletxes:  ± 3 mm 

 Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 

- Llargària:  ± 5 mm 

 - Alçària:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 2 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En palets. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides 

d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B99ZZ070. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 

- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 

- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Toleràncies: 

- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 

- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 

BASTIMENT: 

El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 

Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 

 Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 

 TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 

Cada peça ha d’estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i 

platina de reforç. 

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 

 Tipus d'acer:  S235JR 

Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 

 Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 

 Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 

Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 

 TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 

Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 

Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 

Gruix:  >= 3 cm 

 Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 

 Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
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Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 

Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9B11200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior , de dimensions nominals entre 

50 i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 

meteoritzades o d'altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades 

i la inferior desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 

 Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 

Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 

Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Pes específic aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3 
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Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especific 

acions de la norma UNE-EN 1342. 

Toleràncies: 

- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 

- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 

- Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 

- Classe 1 (marcat T1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 

- Classe 2 (marcat T2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 

     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

A l’embalatge, o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 

- Nom comercial de la pedra 

- El nom i l’adreça del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1342 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors 

declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència al glaç/desglaç 

     - Resistència a compressió 

     - Resistència al lliscament 

- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments químics superficials 

- 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. El símbol normalitzat CE s’ha d’ acompanyar de 

la següent informació: 

     - El nom o marca d’identificació  del fabricant/subministrador 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

     - L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra 

En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per transports pú blics, a més ha de constar: 

     - Càrrega de trencament 

     - Resistència al lliscament (si procedeix) 

     - Durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix) 

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 
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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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9H11232,B9H11BC2,B9H11K31,B9H11131. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 

continua i, eventualment, additius, de manera que totes 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. 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 

discontinua i, eventualment, additius, de manera que totes les partí cules 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, per tal d’utlitzar-la en capes de rodadura. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un cont ingut 

elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm 

- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 

granulomè trica molt accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes 

amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e star 

carbonitzada o sobreescalfada. 

La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
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- 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 granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 

Requisits dels materials constitutius: 

- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

     - 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 cautxú 

     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició  de cautxú segons UNE-EN 14023 

 - En les mescles amb especificació empírica, el grau 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’apartat 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 reciclat provinent de mescles de betum de 

pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 

13108-1 

- El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els segü ents: 

     - 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, amb mé s 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’especificada 

 - En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de 

complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

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

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

- Característiques generals de la mescla: 

     - Composició: La granulometria s’ha d’ expressar 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 tamisos, 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 sè 

rie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
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      - Granulometria: Els requisits per a la granulometria 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 

compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de 

la sèrie 2. 

Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de seleccionar 

dels següents: 

- Mescles discontinues: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 

- Mescles tipus SMA: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 

22,4 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 

mm, 

- Mescles drenants: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 

22,4 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 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 mescles tipus SMA i de la UNE-EN 

13108-7 en mescles drenants. 

     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels 

següents: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 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 13043): 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 mínim especificats  en la taula 1 o 2 de la 

UNE-EN 13108-1 

- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 

13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la 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 forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-

1. 

     -  El material quan es descarregui del mesclador, 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 mí nim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-
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2 en mescles discontinues,  de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 

la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

     - 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’aigu a (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 en mescles tipus SMA  i en la taula 8 de la 

UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 

      - Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 

segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 

      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 

     - 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: bona, moderada, pobre o sense requisit 

      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 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 en 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 fabricant, ha de ser menor que el límit 

superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 

temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt 

de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 

temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 

     - Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 

          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

      - Granulometria:  S’ha de complir l’especificat 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’especificat 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  corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (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 la  taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

     - Contingut de lligant:  >=3% 

     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els 

valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 

      - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-

20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a 

la classificació  del material en alguna de les categories 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 del material en alguna de les categories 

especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 

El  codi de designació de la mescla s’ha de realitzar 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 

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

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

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent 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 material, 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 lí mits següents. La temperatura màxima s’aplica en 

qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura 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 temperatures 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 realitzar 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 els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador  i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 

- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 

fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria del producte segons 

l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 

- Pè rdua 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 segons l’especificat en la taula 9 de la 

UNE-EN 13108-7 

- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor 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  classificació del material en alguna de les 

categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 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 següents. La temperatura màxima s’aplica en 

qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura 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 temperatures 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 carreteres contemplades en l’article 542 del PG 

3: 

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms 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 carreteres 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 que 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 mescles 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 elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció 

i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicional s, es garanteixi el 

comportament de la mescla mínim, similar al obtingut 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), en funció del tipus de 

granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’ algun dels tamisos fixats 

en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb 
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una aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb 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 funció  del tipus de granulometria de 

la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos 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 fixats en aquest plec. 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 amb una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 

- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 

- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 

Contingut de lligant: 

- BBTM B:  >= 4,75% 

- BBTM A:  >= 5,20% 

- SMA 8: >= 6,50% 

- SMA 11: >= 6,00% 

- SMA 16: >= 5,50% 

- PA:  >= 4,30% 

 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir 

multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de 

la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat 

en la taula 542.12 del PG 3. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació  de 

la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: 

- BBTM A:  1,2 – 1,6 

- BBTM B:  1,0 – 1,2 

- SMA 8 i SMA 11: 1,2 – 1,4 

- SMA 16: 1,1 – 1,3 

- PA:  0,9 – 1,1 

Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons 

les normes següents: 

- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 

- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 

Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 

- BBTM A:  >= 4% 

- BBTM B:  >= 12% 

- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4% 

- SMA 11NR: >= 12% 

- PA:  0,9:  >= 20% 

Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establert en les 

taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 

Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA (UNE-EN 12697-22):  

Ha de complir l'establert en les taula 543.12 del PG 3 

 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
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- Capes de rodadura:  >= 80% 

Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

- BBTM:  >= 90% 

- PA:  0,9:  >= 85% 

- SMA: >= 90% 

Pè rdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 

- En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 

- En la resta de casos:  <= 25% 

Toleràncies: 

 - Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs 

pols mineral): 

     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ):  ± 4% 

     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  

     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 

     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  

- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols 

mineral):  ± 0,3% 

 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 

El  contingut de materials procedents de fresat de mescles 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 

Resistè ncia 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) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el 

camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 

el refredament.  

La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

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

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 

bituminoso. 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 

UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas 

bituminosas para capas delgadas. 

 MESCLES DRENANTS: 
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UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 

bituminosas drenantes. 

MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

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

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

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

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

pavimentos. 

* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones 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 DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 

 - Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d’identificació de la mescla 

- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE-EN 

- Detalls de tots els additius 

- Mescles continues 

     - Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us en aeroports  

 - Mescles discontínues: 

     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 

     - De talls de la conformitat amb l’apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions d’estabilitat mecànica ho requereixin 

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a us en aeroports 

- Mescles drenants: 

     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7  

     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles per a us en aeroports 

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

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

      - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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      - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

      - Referència a la norma europea EN 

      - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 

     - Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN 

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 carreteres i altres vies de trànsit:   

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

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels 

quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   

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

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels 

quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 

del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   

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

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 

Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels 

quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:   

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

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels 

quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 

del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

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

La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació següent: 
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- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el seu cas, desprès de la classificació en calent. 

 - Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;  4 mm; 2 mm; 

0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del 

granulat tota l amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1% 

- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 

- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la 

massa del lligant hidrocarbonat 

- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa total de la mescla 

- Densitat mí nima a aconseguir 

- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses  BBTM A i el contingut de forats en les BBTM B i PA 

 - Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant 

- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una 

temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 

- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el 

cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s’ha de tenir en compte el rang 

recomanat per el fabricant, per a les mescles continues. 

- La temperatura de mescla amb betums asfà ltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 250 a 450 cSt. En el 

cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s'ha de tenir en  compte el rang 

recomanat per el fabricant, para las mescles discontinues. 

- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 

- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació 

- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la documentació del fabricant. 

 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les 

especificacions definides en aquest plec. 

 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s’han de realitzar segons l’especificat 

en l’apartat 542.9.3.1 del PG 3. 

 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat 

en l'apartat 543.9.3.1 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 

S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBA1M000,BBA11000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 PINTURA REFLECTORA: 

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

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

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

completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 

o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 

desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 

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

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

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

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

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

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

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

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

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

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
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Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

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

Envelliment artificial:  bo 

 Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

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

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 

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

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

 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 

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

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

 PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

 Pes específic:  15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 

 Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 

- Sec:  2 h 

- Dur:  5 dies 

- Repintat:  >= 8 h 

 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

 Rendiment:  2,5 m2/kg 

 Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 1 kN/m3 

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

 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

 MICROESFERES DE VIDRE: 

Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de 

les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 

vehicle, al seu conductor. 

La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 

retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

┌───────────────────────────────────────┐ 

│        Tamís        │Massa retinguda  │ 

│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 

│                     │  (% en pes)     │ 

│─────────────────────│─────────────────│ 

│Superior de seguretat│     0 a 2       │ 

│Superior nominal     │     0 a 10      │ 

│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 

│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 

Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 

- Diametre < 1 mm:  < 20% 

- Diametre >= 1 mm:  < 30% 

 Índex de refracció (MELC 12.31): 
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- Classe A:  >= 1,5 

- Classe B:  >= 1,7 

- Classe C:  >= 1,9 

Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 

Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 

Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 

Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 

 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA: 

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

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 

exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 

Subministrament: En envàs tancat. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTURA: 

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 

2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

GRANULAT ANTILLISCANT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 

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 zones aptes per a la circulació:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
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 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 

- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 

     - Índex de refracció 

     - Granulometria 

     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  

     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós. 

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 

     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 

     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  

     - Consistència (MELC 12.74) 

     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 

     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 

     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 

     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
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     - Resistència al flux (UNE 135222) 

     - Estabilitat (UNE 48083)  

     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 

     - Flexibilitat (MELC 12.93) 

     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 

     - Contingut de lligant (UNE 48238) 

     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 

     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 

     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 

de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 

     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 

     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 

     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 

de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 

     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
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     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac 

original de 25 kg. 

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del 

plec. 

Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les 

dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

 

 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBBJ0090,BBBJ0030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un 

senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 

senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 

circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 

destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 

ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 

classificar-la de la següent forma: 
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- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

perill. 

- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors 

i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual 

està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 

facilita informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb 

la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 

determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) 

en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints 

d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 

utilitzar s’ han de centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 

necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 

referència: 

     - Riscos, prohibicions i obligacions. 

     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 

     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

     - Equips de protecció contra incendis. 

     - Mitjans i equips de salvament i socors. 

     - Situacions d’emergència. 

     - Maniobres perilloses. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de 

codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 - SENYALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBM1AHA1,BBM1BGB1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
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 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 propi 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, sense porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

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

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

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 

"Reglamento de Circulación”. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 

utilitzats com a suport, compliràn les característiques 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 per 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 desperfectes a la superfície. 

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

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

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

galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

 Gruix de la placa:  1,8 mm 

 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

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

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

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 

la norma UNE 135 331 

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

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 

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

     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
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     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

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

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

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

- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions 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 senyals i rètols verticals de circulació  es 

classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 

vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 

Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 

pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 

polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de 

vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada 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 sensible a la pressió o activable per calor 

que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 

integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de 

reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 

visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 

una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 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 superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 

metanol, el xilol i el toluè. 

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

imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de 

complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 

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

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

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

 Condicions de la làmina reflectora: 

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

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

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

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el sí mbol 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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 

acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 

mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents comprovacions: 

- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions 

del plec. 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant. 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix 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: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 

 

 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBMZZ126,BBMZ5611. 

 

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 barreres 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 barreres de seguretat 

 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

SUPORTS: 

Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma 

UNE-EN ISO 1461. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes 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 
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- 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 contra la corrosió mitjançant el procediment 

de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 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, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc.  

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):   >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de 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 135122. 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat 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 desperfectes en la seva superfície. 

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

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
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Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

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

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 

recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per 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 retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, 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 bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 

naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 

l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de 

tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-

1. 

El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 

seguretat de la circulació vial. 

El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 

trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als 

elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble 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 mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de 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 definits 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 defecte 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: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
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- 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 banda d'acer laminat i galvanitzat en 

calent. 

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

El tall del terminal 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 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 contacte 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 contacte 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 que 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 que no s'alterin les seves característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 

l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

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

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

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 

SEGURETAT FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els 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. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs: 

     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , 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 

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.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 

1461)  
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     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 

     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 

1461) 

     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig 

sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 

 

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 

BC1 - VIDRES PLANS 

BC12 - VIDRES LLUNA 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit. 

S'han considerat els tipus de vidre següents: 

- Vidre lluna obtingut per colada contínua i solidificació en un bany de metall fos, amb 

posterior poliment tèrmic . 

- Vidre lluna reflector: Vidre amb una capa d'acabat de silici elemental o d'òxids metàl·lics 

en una de les seves cares 

- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl· lics estables 

dins de la seva massa 

- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 

572-1) 

- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl· lica soldada en totes les 

seves interseccions, de retícula quadrada 

- Vidre amb tractament de tremp tèrmic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser pla. 
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VIDRE LLUNA: 

Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 

Defectes ò ptics permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8): Ha de complir 

Defectes visuals permesos en vidres tallats a la mida final: 

- Piquets (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 

- Defectes lineals/extesos (UNE-EN 572-8):  No es permeten 

Defectes de vora permesos en vidres tallats a la mida final  (UNE-EN 578-2):  Ha de complir 

Defectes de capa permesos per al vidre lluna reflector (UNE-EN 1096-1):  Ha de complir 

Defectes d’escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 

572-8):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Gruix nominal de 2, 3, 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 

- Gruix nominal de 15 mm: ± 0,5 mm 

- Gruix nominal de 19 mm:  ± 1,0 mm 

VIDRE ARMAT: 

Els filferros de la malla han de formar una quadrí cula regular i no penetraran en la 

superfície del vidre. La malla ha d’estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir 

parts trencades. 

En cas de trencament per impacte l 'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de 

quedar retinguts per l'armadura. 

Defectes d’escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 

572-8):  Ha de complir 

Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir 

- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 

- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6 

Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 

Pas de malla:  12,5 mm 

Toleràncies: 

- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m 

 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-3  en el vidre lluna 

i la UNE-EN 572-6 en el vidre imprès. 

VIDRE DE CAPA:  

Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició 

de la capa respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra  dels vidres 

aïllants. 

Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són: 

- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus 

de vidre 

- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització  es divideixen en 

defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la 

franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú 

amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes 

admissibles per a la capa són: 

     - Defectes d’uniformitat o taques de la capa:  S’ admeten en la mesura que no restin 

molestos visualment 

     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s’admeten en cap zona 

     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S’admeten en les dues zones si el seu 

número és =<1/m2 

     - Agregats:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i quan 

quedin fora de la zona de visió 
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     - Rascades >75 mm:  No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i 

quan la seva separació sigui >50 mm 

     - Rascades =<75 mm:  S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no 

molesti la visió 

VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS: 

En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores 

generalment esmussades. 

Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a 

partir de vidres de silicat sodocà lcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 

- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 

- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 

- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més 

llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 

tolerància dimensional, o menors  que un rectangle prescrit reduït per la tolerància 

dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un 

centre comú. Els límits d’escaire seran també els rectangles  prescrits. 

Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 

- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 

Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 

- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 

Planor per als vidres lluna trempats: 

- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 

     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 

     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 

El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos 

punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions quí miques (impressions produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 

la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 

travessers de fusta o d'un material protector. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 
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UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 1: Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 

UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y corte final. 

UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

VIDRE LLUNA: 

UNE-EN 572-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 2: Vidrio plano. 

VIDRE LLUNA ARMAT:  

UNE-EN 572-3:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 

sodocálcico. Parte 2: Vidrio armado pulido. 

VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA): 

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y 

clasificación 

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos 

de ensayo para las capas de las clases A, B y S. 

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos 

de ensayo para las capas de las clases C y D. 

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 

conformidad/Norma de producto. 

VIDRE TREMPAT: 

UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 

templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción. 

UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 

templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si els vidres es situen  en àrees de risc d’impacte d’acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció tindran una 

classificació de prestacions X(Y)Z determinat per la UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència  de cota entre els dos costats 

de la superfície envidriada: 

  - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1 

  - Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2 

  - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol 

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 en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 

- Sistema 1:  Certificat de conformitat CE del producte 

Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
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Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs i nicials de 

tipus, realitzat per el laboratori notificat 

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 

Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 

- Sistema 1:  Certificat de conformitat CE del producte 

Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabrica nt i informe o protocol dels assaigs inicials de 

tipus, realitzat per el laboratori notificat 

Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica: 

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat  del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de 

tipus, realitzat per el laboratori notificat 

Productes per a usos diferents dels especificats: 

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 

 Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea: 

     - EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant 

     - EN 1096-4 per als vidres amb capa 

     - EN 12150-2 per als vidres trempats 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 

     - Valors presentats com designació normalitzada 

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 

          - Resistència al foc 

          - Reacció al foc 
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          - Comportament davant del foc exterior 

          - Resistència a la bala 

          - Resistència a l’explosió 

          - Resistència a l’efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac) 

          - Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l’atac) 

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 

          - Aïllament al soroll aeri directe 

          - Propietats tèrmiques 

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

          - Propietats de radiació (característiques de l’energia solar) 

     - Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD) 

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, i ncloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Pes. 

     - Índex d’atenuació acústica (ISO R-140). 

     - Característiques lluminoses: 

          - Factor de transmissió lluminosa 

          - Factor de reflexió lluminosa 

          - Factor solar. 

     - Característiques energètiques: 

          - Factor de transmissió energètica. 

          - Factor de reflexió energètica. 

          - Factor d’absorció energètica. 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 
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     - Coeficient de transmisió tèrmica 

     - Resistència a l’impacte (CTE SU) 

     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018). 

     - Característiques geomètriques. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubte s de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la 

presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d’incompliment, s’ha de 

repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

 

BCZ - MATERIALS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Màstic tradicional per a unions de vidre amb elements portants de fusta o ferro, obtingut per 

mescla de carbonat  càlcic, oli de llinosa i eventualment altres components. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser consistent, flexible, adherent, estable al pas del temps, fàcilment adaptable a 

qualsevol  superfície i resistent a variacions brusques de temperatura, així com a l'acció 

directa del sol i de l'aigua de pluja. No ha de tenir grumolls ni olors desagradables. Un cop 

aplicat no s'ha d'esquerdar ni patir retraccions. 

Contingut d'oli de llinosa cru:  7% - 15% 

Contingut de carbonat càlcic sobre suport de fusta:  85% - 93% 

Contingut de carbonat càlcic sobre suport de ferro:  55% - 63% 

Contingut d'òxid de ferro sobre suport de ferro:  26% - 28% 

Contingut de blanc de zinc sobre suport de ferro:  4,5% - 5,5% 

 Pèrdua de consistència i color (amb bola de màstic de D 10 cm, sota l'aigua 5 min):  No ha de 

disminuir la consistència ni enblanquir l'aigua  
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Pèrdua d'estabilitat i deformació (amb cordó de màstic de D 8 mm i 10 cm de llargària, exposat 

a l'acció d'aigua pulvoritzada  2 h, des d'una alçària de 2 m i cabal de 2 l/min):  No s'ha 

d'alterar 

Pèrdua d'adherència (en banda d'1 x 2 cm, aplicada sobre vidre a temperatura constant de 50°C,  

70 - 80% d'humitat durant 12 h):  No s'ha de deformar ni fissurar 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En recipient tancat hermèticament. 

Emmagatzematge: Durant un període de temps inferior a 6 mesos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 - CAIXES I ARMARIS 

BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Metàl·lic 

- Plàstic i metàl·lic 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Per a encastar 

 - Per a muntar superficialment 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i 

una tapa, amb porta o sense. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la 

possibilitat de connectar-hi altres cables. 

PLÀSTIC: 

El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis 

per a la seva fixació. 

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 

accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 

d'anar fixada al cos. 
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La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 

METÀL·LICA: 

La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i 

exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de 

maniobra amb una tapeta extraible per filera. 

Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 

exteriorment. 

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 

 PER A ENCASTAR: 

Ha de portar obertures per al pas de tubs. 

La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva 

interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. 

Amplària del perfil:  35 mm 

Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 

 Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425 

 Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405 

 PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 

Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 

AMB PORTA: 

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 

accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 

d'anar fixada al cos. 

La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i 

exteriorment i ha de tancar per pressió. 

PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: 

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer 

accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha 

d'anar fixada al cos. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG22RG10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida 

instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
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     - Resistència a compressió 

     - Impacte  

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama  

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l’atac químic 

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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de 

procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 

 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG312540. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 

per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 

bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa 

emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

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

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 

i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 

raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 

verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 

│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 

│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
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- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 

especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 

de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines. 

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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 

de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d’identificació 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada 

cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 

exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
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     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 

especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a 

totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del 

material que la composa. 

 

 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG380900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 

de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

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

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors. 
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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 subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 
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BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 

centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o 

centralitzacions de comptadors. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 

BAIXA 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BGY38000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i 

no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de 

conductor de coure nu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

BHM1 - COLUMNES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHM11H22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 

coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 

m d'alçària. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
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La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 

40-5. 

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 

normes, i ser adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 

- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el 

tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 

- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 

- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 

- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 

incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 

inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 

│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 

│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 

Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-

EN 40-2 

Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 

40-2 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 

Si és de forma troncocònica: 

- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 

Toleràncies: 

- Rectitud (xt, xp): 

     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 

     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 

- Llargària: 

     - columnes d’alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 

     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 

- Secció transversal: 

     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 

     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 

circumferència mesurada 

     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 

- Dimensions de l’acoblament: 

     - llargària:  ± 2 mm 

     - diàmetre: 

          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 

          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 

- Torsió: 

     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre 

de la porta 

     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista 

de la placa 
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- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 

- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix 

perpendicular al pla de la placa 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim: 

- El nom o símbol del fabricant 

- L’any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic 

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

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 àrees de circulació:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- El número d’identificació de l’organisme notificat 

- El nom o la marca d’identificació del fabricant 

- L’adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
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- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar 

     - Resistència a càrregues horitzontals 

     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 

     - Durabilitat 

 

 

BHM3 - BÀCULS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHM31L8A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, 

d'un sol braç, amb platina de base i porta. 

S'han de considerar els tipus següents: 

- Bàcul troncocònic 

- Bàcul amb braç de tub 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions  de les normes EN 40-2 i EN 

40-5. 

No es pot fer servir acer efervescent.  El material ha de complir amb una de les següents 

normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 

- Bàculs de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 

S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 

- Bàculs d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 

- Bàculs d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 

- Bàculs d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com é s ara bonys, butllofes, esquerdes o 

incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de 

flux o cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
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Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensions (mm) │    300x300x6       │     400x400x10     │ 

│────────────────│────────────────────│────────────────────│ 

│Alçària (m)     │  4   │  5   │  6   │  8   │  9   │  10  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pern d'ancoratge:  acer S 235 JR 

Dimensions dels registres i de les portes:  Han de complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 40-2 

Dimensions de la subjecció de les lluminàries:  Han de complir les  especificacions de la 

norma UNE-EN 40-2 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 

TRONCOCÒNIC: 

- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 

Els bàculs Han d’anar marcats, de manera clara i duradora, amb la segü ent informació com a 

mínim: 

- El nom del fabricant 

- L’any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic 

- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Rectitud (xt, xp): 

     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 

     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 

- Llargària: 

     - bàculs d’alçària nominal =< 10 m:  ± 1% 

     - bàculs d’alçària nominal > 10 m:  ± 1,2% 

- Sortint del bàcul:  ± 2% 

- Angle de fixació de la lluminària:  ± 2º respecte a l’horitzontal (sense càrrega) 

- Obertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 

- Secció transversal: 

     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 

     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 

circumferència mesurada 

     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon 

- Dimensions del acoblament: 

     - llargària:  ± 2 mm 

     - diàmetre: 

          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 

          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 

- Torsió: 

     - bàcul encastat:  >5º entre el braç del bàcul i l’eix radial que passa pel centre de la 

porta 

     - bàcul amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la 

placa 

- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la bàcul 

- Verticalitat (bàculs amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix del bàcul i l’eix 

perpendicular al pla de la placa 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 

Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número 

d'identificació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

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 1: Certificat de conformitat CE del producte 

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- El número d’identificació de l’organisme notificat 

- El nom o la marca d’identificació del fabricant 

- L’adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar 

     - Resistència a càrregues horitzontals 

     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 

     - Durabilitat 
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BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 

BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 

I HALOGENURS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHN85GE0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor 

metàl·lic o sense, amb cú pula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb 

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el 

portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar 

l'equip d'encesa si es el cas. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra". 

Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del 

barret i de color la resta. 

Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X 

 Aïllament (REBT):  Classe I 

 Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 

 Materials: 

- Barret i base:  Alumini 

- Difusor:  Plàstic 

- Portalàmpades:  Porcellana 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
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UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BHNK - APLICS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHNKA131. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Aplics per a exteriors amb làmpades d’incandescència o de fluorescència compactes,  per a 

encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal 

o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que 

l’envolten. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui 

suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment. 

Ha d’estar format per un cos base de policarbonat sobre el que hi han d’anar muntats els 

portalàmpades, els balasts (en làmpades de fluorescència), les regletes de connexió i el 

premsaestopa per a l’entrada de cables, un difusor de vidre texturitzat amb o sense reixa de 

protecció, i un junt perimetral d’ EPDM entre la base i el difusor per a garantir el grau  de 

protecció del conjunt. 

Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 

a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 

La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada 

per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elè 

ctricament actives siguin inaccessibles. 

Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la 

corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada 

o làmpades que admet la lluminària. 

En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes 

vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l’abrasió de la coberta o de 

l’aïllament del cablejat. 

No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels 

passos de cables. 

El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció  adequats, de 

manera que pugui suportar la potència d’entrada en ús normal.  

L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la 

que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament 

instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació. 

Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’ estar fetes totes les connexions 

internes, i únicament hi ha d’haver accessibles els borns de connexió a la xarxa. 

Els conductors h an de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha 

de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

 Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-663 

Aïllament (REBT):  Classe II 

 LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels 

circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en 

funció  de la seva categoria. 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 

disposa el Real Decreto 838/2002. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 

energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y 

de seguridad. 

* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 

funcionamiento. 

LLUMINÀRIES PER A ENCASTAR: 

* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminà ria o darrera de la tapa que 

s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta 

o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- El símbol normalitzat corresponent a la classe II 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 
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- Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminà ria directament sobre superfícies inflamables. (triangle equilater invertit amb la lletra F 

al seu interior) 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminà ria i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està 

muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió nominal d'alimentació 

 - Número de model o referència tipus 

 - Potència nominal 

 El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l’aparell. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BHU - LÀMPADES 

BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHU82113. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmpades fluorescents estàndard. 

Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les làmpades han d’estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 

normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de 

làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 

Característiques dimensionals i funcionals: 

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

¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

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

¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 

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

¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 

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

¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 

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

¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 

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

Característiques fotomètriques: 

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

¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

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

¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 

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

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 

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

Grau de reproducció cromàtica de les là mpades estàndard:  

- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 

- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Nom del fabricant 

 - Potència nominal 

 - Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHWM3000,BHWM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 

projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 

han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de 

les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
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BQ1 - BANCS 

BQ11 - BANCS DE FUSTA 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQ115F55,BQ11ATP5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 

fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió 

cadmiats, de cap esfèric. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 

preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 

d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 

 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 20 mm 

 - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 

- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 

en llocs protegits d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de 

garantia corresponent. 

 

 

BQ2 - PAPERERES 

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQ21BC60. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de 

tub. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 

planxa perforada a  la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 

Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a 

bloquejar-la. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 

d'ancoratge, la part  superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
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El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç 

superior. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Alçària:  50 cm 

  Tipus d'acer:  S235JR 

Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 

Gruix de la planxa perforada:  1 mm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 10 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 

en llocs protegits d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de 

garantia corresponent. 
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 

SUPERFICIALS 

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 

 - Bioactivador microbià 

 BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 

matriu orgànica de turba negre. 

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 

 Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 

 Contingut de matèria orgànica:  30% 

 Grandària màxima:  2 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats i precintats. 

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 

d'humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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 visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Estat físic 

 - Composició química 
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 - Solubilitat 

 - Reacció 

 - Riquesa 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de 

l’etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs 

corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi 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 instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctament 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.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BR48B62W,BR47262J,BR4U1G00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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 següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- Llavors 

- Pa d'herba 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat 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 cultivar. 

Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 

4.4.2 de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 

l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent 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 del 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 presentar un sistema radical ben ramificat, 

la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 

part subterrània. L es arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 

macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de 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 de 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 materials que es puguin degradar abans d’un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions 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 verificació 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 ramificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
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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 total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

 No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 

del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura prò pies 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 tronc. 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 distància 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 funció 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 tenir 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'etiqueta de qualitat i garantia. 

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 

deficiències  de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 

valor o la qualificació per al seu ús. 

Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’ altres plantes 

cultivades. Les proporcions admissibles no superaran 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 de prats existents, amb una edat superior 

als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia. 

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 

l'herba. 
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Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de 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. 

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 directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes 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 la 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 temperada. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de 

presentació. Les plantes d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 

homogènies en els seves dimensions. 

El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la  

planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les  en 

un viver, a l’obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una 

rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

BARREGES DE LLAVORS: 

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats 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’alçada 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 frigorífics. 

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 en el que es subministra, i sense que passin 

24 h de la seva extracció  en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

165 

  

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. 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 Tecnológiques 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 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 

 Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 
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- Nom del subministrador 

- Data de caducitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació  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 fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d’identificació, 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, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbà cies i espècies 

arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d’una mostra de la barreja abans de l’aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D060M0B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

 Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
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La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat 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). 

 

 

D9 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS 

D93 - CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS 

D937 - CONGLOMERATS DE TERRA-CIMENT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D9377K5K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elaboració de terra-ciment en planta situada a l'obra. 

L'execució de l'element compost inclou les operacions següents: 

- Aportació i acopi de terres i altres materials per a la confecció de la mescla 

 - Elaboració de la mescla en planta situada a l'obra 

 - Transport de la mescla al tall de treball 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'han d'utilitzar ciments de categoria superior a 32,5 N. 

Les terres no han de tenir matèria orgànica o d'altres substàncies que puguin perjudicar 

l'adormiment del ciment. 

TERRA: 

Mida màxima del granulat: 1/2 del gruix de la tongada per compactar, < 80 mm 

Elements retinguts en el tamís 2 mm (UNE 7050-1 ), en pes:  <= 80% 

Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7050-1 ), en pes:  <= 50% 

Condicions de la fracció tamisada pel tamís 0,4 mm (UNE 7050): 

- Límit líquid (NLT-105):  < 35 

- Índex de plasticitat (NLT-106):  < 15 
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Contingut de SO3, en pes (NLT 120):  < 0,5% 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 0,3% 

 - Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 

  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Abans de barrejar el terra amb el ciment s'ha de disgregar fins a aconseguir una eficàcia 

mínima del 100% referida al tamís 25 mm (UNE 7050-1) i del 80% referida al tamís 5 mm (UNE 

7050-1). 

La mescla s'ha de fer en planta dosificadora, que ha de disposar de dosificadors independents 

per la terra, el ciment i l'aigua. 

S'ha de barrejar primer el ciment amb el terra, fins que desapareixin els grumolls de ciment. 

A continuació s'ha d'afegir l'aigua. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 - DEMOLICIONS 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2194H25. 

 

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

 

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

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

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

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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

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

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

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

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

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

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

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

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

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

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

que pugui destorbar la feina. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

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

carregar. 

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

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

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

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

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

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

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

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

TALL DE PAVIMENT:  

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

i acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

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

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F21DQG02. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 

manuals o mecà nics. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

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

carregar. 

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

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

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

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

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

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

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 

de la DT. 
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POU: 

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

EMBORNAL: 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

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

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F21H1641,F21H1A41. 

 

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

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

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

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 

materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

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.). 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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

La xarxa ha d’estar fora de servei. 

Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats 

per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 

muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element 

elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

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

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

carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 

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

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

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

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

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 

trajecte. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra 

sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 

Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 

amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

175 

  

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F22113L2,F221D6J2. 

 

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

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

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

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

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

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

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

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
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Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 

es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 

i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-

se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o 

d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i 

la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa 

o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la 

càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 

posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 

zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

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

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

mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de 

problema de maniobra de màquines o camions. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 

roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 

es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 

per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

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

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

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

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

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

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

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

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F222262A. 

 

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

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 

cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

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

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

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

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

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

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

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. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

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

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

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

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

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

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

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

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

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

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l’acció de la cullera o el martell, alertant de la presè ncia de serveis. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

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

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

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

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

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

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

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

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). 

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

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

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 
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F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F228A10F. 

 

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

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que 

normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 

tractament d’ aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 

tractament d’aquests residus 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

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

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

amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

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

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

de condicions. 

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

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

103501). 
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RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

 - Nivells:  ± 30 mm 

 RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha 

de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

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

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

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

referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a 

la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

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

El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser 

així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

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

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, 

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

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

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 

tuberia instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u 

o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de 

que es tracti de terres. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

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

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

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

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior al admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i 

tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  del reblert, i control de l’amplada de la 

tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
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- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits 

en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que 

es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels 

paraments. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importà ncia fonamental en el control dels 

reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Pró ctor 

Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb 

característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors 

que hagin sorgit.  

 

 

F9 - PAVIMENTS 

F92 - SUBBASES 

F921 - SUBBASES DE TOT-U 

 

 

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

 

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

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

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

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

DF. 

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 

entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip 

de compactació. 

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

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

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

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

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

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

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

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

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

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

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

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

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

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

contrari. 

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

si es considera necessari. 

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

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

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

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

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

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

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 

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

a mínim. 

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

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

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 

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

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

contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

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

d'obra de la capa subjacent. 

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

gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

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

firmes y pavimentos. 

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

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

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

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l’ admissible. 

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

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 
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- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 

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

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

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

F924 - SUBBASES DE TERRA-CIMENT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9241731. 

 

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

 

Formació de base o subbase per a paviment, amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 - Fabricació de la mescla en planta situada a l'obra 

 - Transport de la mescla 

 - Estesa de la mescla 

 - Compactació de la mescla 

 - Acabat de la superfície 

 - Execució de junts 

 - Cura de la mescla 

 CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric 

deduït de la secció-tipus dels plànols. 

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

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 

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

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

103501). 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 - Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 

 - Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin 

donar-se gelades. 

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

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

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

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

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al 

punt més alt. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi 

l'equip d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb 

excés d'humitat. 

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació 

i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de 

treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la 

humitat de la mescla. 

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 

abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir 

a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 

capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant 

part de la capa acabada. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 

produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 

El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini 

màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir 

totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva 

terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions 

d'acabat. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 

vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 

prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de  sorra o terra amb dotació no 

superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 

qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada 

s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

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

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 

donar obertura al trànsit. 

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

d'obra de la capa subjacent. 

 

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) 

 

 

F93 - BASES 

F932 - BASES DE SAULÓ 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F932101L. 

 

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

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

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

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

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

DF. 

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 

entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

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

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

103501). 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
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A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

 - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

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

alteracions en la seva humitat. 

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’ un tram de 

prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a 

determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si 

es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

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

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

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

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

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

precedent. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

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

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

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

La compactació se ha d’efectuar cont ínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan 

es compacti una d’elles s’ampliarà  la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de 

la franja anterior. 

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

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

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 

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

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

contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

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

d'obra de la capa subjacent. 

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

gruixos de capes subjacents. 
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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. 

 

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

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l’ admissible. 

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

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control  de la temperatura 

ambient. 

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

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

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

F934 - BASES DE TERRA-CIMENT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9341731. 

 

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

 

Formació de base o subbase per a paviment, amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 - Fabricació de la mescla en planta situada a l'obra 

 - Transport de la mescla 

 - Estesa de la mescla 
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 - Compactació de la mescla 

 - Acabat de la superfície 

 - Execució de junts 

 - Cura de la mescla 

 CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric 

deduït de la secció-tipus dels plànols. 

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

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 

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

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

103501). 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 - Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 

 - Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin 

donar-se gelades. 

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

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

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

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

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al 

punt més alt. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi 

l'equip d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb 

excés d'humitat. 

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació 

i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de 

treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la 

humitat de la mescla. 

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 

abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir 

a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 
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Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 

capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant 

part de la capa acabada. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 

produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 

El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini 

màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir 

totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva 

terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions 

d'acabat. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 

vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 

prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de  sorra o terra amb dotació no 

superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 

qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada 

s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF. 

 

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'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 

donar obertura al trànsit. 

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

d'obra de la capa subjacent. 

 

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) 

 

 

F935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT 

 

 

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

 

Formació de base per a paviment, amb granulat-ciment. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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 - 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 nivell 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 una textura uniforme, sense segregacions ni 

ondulacions i amb els pendents adequats. 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de compli r 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 seccions tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S’han d’aturar els treballs: 

- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui superior a 35 ºC 

- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se gelades 

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses 

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

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

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

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

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes 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 franges 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 treballabilitat de la primera, excepte en el 

cas que la DF permeti l’execució d’un junt de construcció longitudinal. 

Abans de començar la compactació i en els casos senyalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de 

firme, s’ han de fer junts transversals en fresc separats una distància entre 3 i 4 m. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemà tica durant el termini de 

treballabilitat de la mescla i disposant l’equip necessari 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. 
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A qualsevol secció transversal, la compactació  ha de finalitzar-se abans que acabi el termini 

de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament. 

Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si l'allisada i recompactació 

quan hi hagi zones que superin la superfície teòrica. 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 mé s temps del 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 que la seva superfície quedi vertical, 

retallant part de la zona acabada. 

Un cop acabada la capa  s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals 

establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació 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 capa 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'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 

donar obertura al trànsit. 

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

d'obra de la capa subjacent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

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

firmes y pavimentos. 

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

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

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

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Abans d’ iniciar-se la posta en obra dels materials 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 equips de compactació. També es verificarà la 

conformitat del material. 

- Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre la capa de grava-ciment o sòl-ciment. 

- Control de la temperatura ambient. 

- Durant el procés d’abocament i estesa: 
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     - Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió; 

     - Comprovació contínua de l’espessor estès mitjançant 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 per 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, determini la DF. 

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s’escolliran de forma aleatòria repartits en tota la 

superfície de la capa. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se 

les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

 Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les especificades anteriorment; no més de 2 individus de 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 sobre 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 mitjançant l’IRI (NLT-330).  

- 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 MOSTRES: 

Els testimonis per comprovar el gruix de la capa seran cilíndrics, i s’ extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s’emplenaran 

amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat al Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o als Plànols de seccions tipus. No 

més de 2 individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que baixin de l’especificat en un 10%. 

Si el gruix mig obtingut fos inferior al 85% de l’especificat, es demolirà  la capa corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del 

Contractista. Si el gruix mig obtingut fos superior al 85% de l’especificat, es compensarà la diferè ncia 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 superficial de la capa acabada no excediran dels lí mits establerts anteriorment. Si es 

sobrepassessin aquests límits, es procedirà de la següent manera: 

- Si és en més del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes mitjançant fressat per compte del Contractista; 

- Si és en menys del 10% de la longitud del tram controlat, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%. 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta als Plà nols del Projecte no excediran de les toleràncies 

especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes 

d’embassament, el Director d’Obra podrà  acceptar la superfície sempre que la capa superior compensi el minvament amb el gruix 

addicional necessari sense increment de cost per l’Administració. Quan la tolerància sigui depassada per excés, es corregirà mitjançant 

fress at per compte del Contractista, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat als Plànols. 

 

 

F96 - VORADES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F961BP57,F962BP57. 

 

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

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o  de formigó col·locades sobre base de formigó 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
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- Fixació definitiva i neteja 

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 vorada + 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) 

 VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 

a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 

cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 

perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·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 produeixin 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 comenci 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. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 

projecte. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada 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 ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

F97 - RIGOLES 

F973 - RIGOLES DE PEDRA NATURAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F973212A. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col·locades amb 

morter. 

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

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 

del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 

l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F981PGAF,F981AGAFFA36. 

 

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

 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Peça de capçal per a formació de gual 

- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 

- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 

DF. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part 

baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 

conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 

de formigó, a tota l’amplària de les peces. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 
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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. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci 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 

 

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 

Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix. 

CAPÇAL PER A GUAL: 

Unitat amidada 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 ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F99 - ESCOCELLS 

F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F991A100,F991UA70. 

 

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

 

Formació d'escocells per a voreres. 

S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 

- Peces prefabricades de morter de ciment 

 - Totxanes o maons foradats 

  - Xapa d’acer galvanitzat 

 - Xapa d’acer amb acabat “corten” 

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

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

- Arrebossat de l'escocell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

- Replanteig 

- Col·locació previa, aplomat i anivellament 

- Fixació definitiva i neteja 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 

visibles.  

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 

estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 

quedar visible. 

Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces h an de 

quedar ben travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 

 ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions:  ± 15 mm 
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 - Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

 - Nivell:  ± 10 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/m 

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts:  ± 1 mm 

 ESCOCELL DE XAPA D’ACER: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada 

en la DT 

La part superior de l’escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 

ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 

perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9H11131. 

 

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

 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 

additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 

homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 

 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació 

d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 

granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral  i 

eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 

una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, 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 interconnectats 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 discontinuïtat granulomètrica molt elevada 

en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima 

nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 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 operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest 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 homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, 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 igua l 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’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330/98, obtingut segons l’indicat en 

l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
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L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330/98, obtingut segons l'indicat en 

l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors 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 del 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) 

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’apartat 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 cm: ± 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’aplicació 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 longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 

del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 

els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 

establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 

control. 

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 augmentar 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 p oder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 

de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, 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. 

 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.  Sobre 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 paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 

 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 

mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 

instruccions del Director d'Obra. 

S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 

aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar 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 començ ant per la vora inferior de la capa i 

amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ 

estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb 

superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 

amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es 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 estenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 

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 superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb 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 evitar sempre els junts longitudinals. Només en 

categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible 

tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir 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 resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 

arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 

transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora 

a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de 

parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora 
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i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de 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 per altres procediments aprovats per aquest. 

S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa 

uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció 

transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 

La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 

resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 

màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 

estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 

en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 

assoleixi la densitat especificada. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat 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 possible, sense sobrepassar la màxima 

prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 

i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la 

fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que  es 

compleixi el pla aprovat. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 

que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 

recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 

la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 

s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de 

la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 

 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 

sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 

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 treball per acabar la compactació, la vora 

d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 

vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 

531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  

i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 

disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 

fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 

d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 

vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 
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Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de 

disposar els recolzaments necessaris per als elements 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 circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 

tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 

En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 

assoleixi la temperatura ambient. 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 

arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit  

sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples 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 multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les 

seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs 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 Prescripciones 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 ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de 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 de fabricació i els resultats in situ 

En l’execució d’una capa: 

- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 

l’estenedora o equip de transferència 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

212 

  

- 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 mides mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 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 determinat segons el menor dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent 

obtinguts de les provetes del punt anterior 

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 

4 valors 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, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 

- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 

- 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 aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
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- 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 un 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 aparent de les provetes i el gruix de la capa 

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials 

corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment tractada 

mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada 

 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons 

UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons 

NLT 330/98, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat 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, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargà 

ria del 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 j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar 

globalment.  

Les condicions d’acceptació són les següents: 

Densitat: 
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- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran 

presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 

procedir de la següent manera: 

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent 

al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

 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’especificada, s’ ha de procedir de la manera següent: 

     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al 

lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 

- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la 

mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn de ls 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 en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa 

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, no 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’especificada, s’ha de procedir de la manera següent: 

     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 

10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles drenants PA: 

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la 

mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en mé s de 3 punts percentuals 
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- 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 en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden  

presentar resultats 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 una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 

problemes de gàlib; 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el 

minvament de la capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

     - Per capes intermèdies:  

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia 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 mitjanç ant 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 al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa 

amb una penalització econòmica del 10%.  

     - 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 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  

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2  individus de la mostra assajada poden 

presentar resultats 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 establerts en més del 10% de la longitud de l 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 determini el DO a càrrec del Contractista; 
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     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts 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 Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de 

fer sobre els perfils longitudinals 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 possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat 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 cà rrec 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 possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b 

Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura 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 macrotextura 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  

     - 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 una 

penalització econòmica del 10% 

 Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura 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 macrotextura 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 inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una 

nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les 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 la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una 

penalització econòmica del 10% 

Resistència al lliscament: 
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- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar 

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 següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles 

discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà rrec 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 determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

Resistè ncia 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 següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  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 determinació de la resistència al l liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

 

 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBA1G110,FBA11110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

 - No reflectants 
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 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

 - Vials privats 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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, dimensions 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 duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_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 

BANDA CONTÍ NUA 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 circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 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 la 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 color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 
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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 possible. 

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 utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal 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 senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 

senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 

TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (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 sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 

a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 

fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 

totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi 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 permesa 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'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 

s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
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En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar 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 paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 

maquinària i les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions 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 especificacions de la DT, mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, 

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 consumida i superfície pintada. 

-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), 

sobre, com a mínim: 

     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament 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 freqüència dià ria, comprovació de: 

     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig. 

Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina 

espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats. 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les especificacions de 

projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 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 següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 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 MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 

 

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBB22911. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals d'informació 

 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

 - Vials d'ús privat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Fixació del senyal al suport 

 - Comprovació de la visibilitat del senyal 

 - Correcció de la posició si fos necessària 

 CONDICIONS GENERALS: 
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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 DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 

aprovada per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba 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 ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
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- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor 

de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

-  Els controls es realitzaran segons les indicacions 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’INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de 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. 

 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 - DRENATGES 

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD5JCF08. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 
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En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en 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) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 

llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

 ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 



 

 

 

Remodelación de la plaza Urquinaona 
 

Pliego p. técnicas 

 

226 

  

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* 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). 

 

 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDG31311. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de 

fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 

S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Reblert de la rasa amb terres 

 - Reblert de la rasa amb formigó 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 

No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 

 Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 

 REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 

buits a la massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 

 La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 

d'execució de junts i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 

de reblert. 

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 

de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de l’excavació  de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució. 

- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 

- Control de l’execució del dau de formigó de recobriment. 

- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS 

DE PVC: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

FG1 - CAIXES I ARMARIS 

FG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 
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- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG312544. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) 

i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de 

polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
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  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers 

termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les 

possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament 

subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un 

altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 

suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància 

indicada pugui deixar d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
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La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema 

de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 

ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , 

ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 

sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni 

coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 

per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de 

la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió 

del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport. 

Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
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El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 

- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels 

reglaments d’aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG380907. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

 - En malla de connexió a terra 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

 - Connexionat a presa de terra 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 

llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 

tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 

en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

 EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 

l’arqueta. 

- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament 

del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
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FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FHM31L8A,FHM11H22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 

components acoblats a aquests.  

 S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 

i 2,5 m de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de planxa 

d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 

amb platina i cargols. 

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, 

acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Creueta: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d’instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 

72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

 - Posició:  ± 50 mm 

BRAÇ MURAL: 
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El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

CREUETA: 

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 

brida(brida). 

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 

mateixa. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 

taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 

més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 

la nit. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

SUPORTS VERTICALS: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

 

 

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 

FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 

I HALOGENURS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FHN85GE1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, 

amb allotjament per a equip o sense, amb là mpada de vapor de sodi, acoblat al suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 

del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

FHNK - APLICS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FHNKA131. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aplics per a exteriors amb làmpades halògenes, incandescents  o fluorescents no integrades 

(sense equip incorporat). 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Aplics muntats superficialment 

- Aplics encastats al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat 

- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 

No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

FQ - MOBILIARI URBÀ 

FQ1 - BANCS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FQ115F56,FQ11ATP6. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bancs col·locats a l’exterior. 

S’han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 

la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 

 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
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Nombre de daus:  4 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada 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 ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

FQ2 - PAPERERES 

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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FQ21BC60. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge 

 - Ancoratge de la paperera 

 CONDICIONS GENERALS: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Alçària de la paperera:  80 cm 

Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 

Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 20 mm 

 - Verticalitat:  ± 10 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada 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 ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

FR - JARDINERIA 

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR48B62W,FR47262J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

 - Palmeres i palmiformes 

 - Arbusts 

 - Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació  definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 

cada espècie i tipus de presentació. 
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S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament é s en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, co brint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 

vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la 

planta manté  fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa 

de terra i aquest no té protecció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material 

vegetal. 

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 Tecnológiques 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. 

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. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes 

- Palmàcies 

- Arbusts i arbres de petit format 

- Plantes enfiladisses 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre: 

     - Amb l’arrel nua 

     - Amb pa de terra 

     - En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 

     - En contenidor 

- Plantes de petit port: 

     - En alvèol forestal 

     - En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre,  arbust o planta enfiladissa: 

     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 

     - Replanteig del clot o rasa de plantació 

     - Extracció de les terres 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 
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     - Reblert del clot de plantació 

     - Primer reg 

     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

- Plantes de petit port: 

     - Comprovació  i preparació de la superfície a plantar 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Primer reg 

ARBRES I ARBUSTS: 

 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 

original, per afavorir l’arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

 PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie 

vegetal. 

No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 

pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

- Arbusts: 60 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres:  60 cm 

- Arbusts:  40 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 

antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 

 Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes  del clot de plantació: 

- Arbres: 

     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 

- Arbusts: 

     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 

vehicles. 
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El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 

compactant-les amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 

d'aquestes a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables. 

 La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 

interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 

trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests 

materials. 

La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 

estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 

recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 

procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación. 

ARBRES: 

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles. 

 

 

FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR71291G. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Implantació  de gespa per diferents procediments. 

S’han considerat els procediments següents: 

- Sembra directa  

- Hidrosembra 

- Implantació de gespa en pa d’herba 

- Implantació de gespa per rizosembra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Sembra directa: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 

- 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 hidrosembrar 

- 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’estabilitzador a la hidrosembradora  

- Projecció de la barreja al terreny 

- Protecció de la superfície sembrada 

Implantació de gespa en pa d’herba: 

- Comprovació i preparació del llit de sembra 

- Estesa dels pans d’herba 

- Protecció de la superfície coberta 

Implantació  de gespa per rizosembra: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 

- Sembra o estesa dels fragments de planta 

- Protecció de la superfície sembrada 

CONDICIONS GENERALS: 

La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts 

amb la màxima regularitat i uniformitat. 

La superfí cie a implantar ha de tenir el nivell previst. 

 Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 

SEMBRA DIRECTA: 
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La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de ser 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 ser 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. 

IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 

Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de 

quedar ben ajustades. 

 Abans de la implantació dels pans d’herba, la superfície a implantar ha de tenir la 

consistència de gra fi. 

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 

Si la implantació és en fileres o en forats,  la quantitat de fragments de planta per hectàrea 

ha de ser de l’ordre de 4 a 13 m3. 

Si la implantació és a eixams, la quantitat  de fragments de planta per hectàrea ha de ser de 

l’ordre de 20 a 40 m3. 

 Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la 

consistència de gra fi. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en 

condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s’han d’evitar els dies ventosos i 

els dies amb temperatures elevades. 

Abans de començar a preparar el llit de sembra,  s’han d’eliminar la vegetació espontània i 

les llavors de males herbes. 

S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors 

del sòl. 

Cal retirar de la superfí cie 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 talussos s’han de preveure les proteccions 

en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i 

reduir al màxim els riscs. 

SEMBRA DIRECTA: 

La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del 

sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment 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 amb una capa de material de cobertura una o 

dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap 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 gespa. 

HIDROSEMBRA: 

A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a terme 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. 
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Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja 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 fins 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 descrivint cercles o en zig-zag. 

En cas que la quantitat d’ encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la 

hidrosembra s’ha de fer en dues fases. 

La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota la zona d’implantació. 

IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 

Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a 

la tardor. 

Cal evitar realitzar-la a l’estiu, en cas contrari s’han d’extremar les mesures de protecció 

en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg. 

Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d’herba, per a que les 

arrels no s’assequin i trobin immediatament humitat.  

La distribució de les peces s’ ha de fer a trencajunt. El pans d’herba s’han d’estendre al 

nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig. 

S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d’aire. En cas 

d’irregularitats del terreny, s’han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d’herba, 

o bé allisant la superfí cie del llit de sembra. 

Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba s’ha de regar. 

 En talussos els pans d’herba s’han d’estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de 

màxima pendent del talús i s’han de fixar al sòl mitjançant claus d’uns 20-30 cm de llargària. 

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 

S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici de l’estiu. 

Cal regar immediatament desprè s de fer la implantació per evitar-ne la dessecació. 

 

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 IMPLANTACIÓ  PER RIZOSEMBRA: 

* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas. 

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 ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar l’ hidrosembra. 

- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 

- Durant l’execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i 

fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G2192C05,G2194XL5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 
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El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G21B4001,G21B3001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà 

nics i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

- Desmuntatge de senyal de trànsit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 

transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 

d'ús. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 

femelles, i després les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 

manuals o mecà nics. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 

de la DT. 

POU: 

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G21R11A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques  

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 

que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Només s’han d’arrencar els arbres que indicats a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode de treball i fases 

- Apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 

S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, béns o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificació n: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 

sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 

G92 - SUBBASES 

G921 - SUBBASES DE TOT-U 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G921201J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 
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CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 

entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip 

de compactació. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
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- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l’ admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
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Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G9H11232,G9H11BC2,G9H11K31. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 

additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 

homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 

 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació 

d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 

granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral  i 

eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 

una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, 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 interconnectats 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 discontinuïtat granulomètrica molt elevada 

en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima 

nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 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 operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest 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 homogènia, uniforme i sense segregacions. 
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S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, 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 igua l 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’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330/98, obtingut segons l’indicat en 

l’apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 

L'Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330/98, obtingut segons l'indicat en 

l'apartat 543.9.4 del PG-3   ha de complir els valors 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 del 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) 

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’apartat 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 cm: ± 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’aplicació 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 longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 

del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fó rmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
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Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre 

els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 

establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 

control. 

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 augmentar 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 p oder 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 comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, 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. 

 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.  Sobre 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 paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 

 Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar 

mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 

instruccions del Director d'Obra. 

S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 

aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar 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 començ ant per la vora inferior de la capa i 

amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ 

estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb 

superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 

amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categori es 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 estenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent 

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.  
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L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un 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 evitar sempre els junts longitudinals. Només en 

categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible 

tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir 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 resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 

arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 

transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora 

a la producció  de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de 

parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora 

i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de 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 per altres procediments aprovats per aquest. 

S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa 

uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció 

transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 

La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels 

resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la 

màxima prescrita en la fó rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 

estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita 

en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que 

assoleixi la densitat especificada. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat 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 possible, sense sobrepassar la màxima 

prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 

i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la 

fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que  es 

compleixi el pla aprovat. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 

que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 

recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que 

la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 

s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de 

la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 
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 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 

sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 

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 treball per acabar la compactació, la vora 

d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 

vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 

531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  

i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de 

disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no 

fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 

d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 

vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de 

disposar els recolzaments necessaris per als elements 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 circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 

tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 

En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 

assoleixi la temperatura ambient. 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 

arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit  

sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples 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 multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les 

seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs 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 Prescripciones 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 ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de 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 de fabricació i els resultats in situ 

En l’execució d’una capa: 

- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura 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 mides mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 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 determinat segons el menor dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent 

obtinguts de les provetes del punt anterior 

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat dels ú ltims 

4 valors 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, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
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- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors 

- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris 

- 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 aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja 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 un 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 aparent de les provetes i el gruix de la capa 

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la  densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials 

corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment tractada 

mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada 

 - En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i  la densitat segons 

UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons 

NLT 330/98, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat 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 
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- 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, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargà 

ria del 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 j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar 

globalment.  

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 resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 

procedir de la següent manera: 

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent 

al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

 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’especificada, s’ ha de procedir de la manera següent: 

     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,  cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al 

lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la 

capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 

- La mitja  del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la 

mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn de ls 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 en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
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- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no 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’especificada, s’ha de procedir de la manera següent: 

     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la dotació mitja  de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 

10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Densitat en mescles drenants PA: 

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la 

mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en mé s 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 en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista; 

     - Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden  

presentar resultats 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 una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 

problemes de gàlib; 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el 

minvament de la capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

     - Per capes intermèdies:  

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia 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 mitjanç ant 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 al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa 

amb una penalització econòmica del 10%.  

     - Per capes de rodadura: 
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          - 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 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  

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2  individus de la mostra assajada poden 

presentar resultats 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 establerts en més del 10% de la longitud de l 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 determini el DO a càrrec del Contractista; 

     -  Si els resultats excedeixen els límits establerts 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 Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de 

fer sobre els perfils longitudinals 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 possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat 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 cà rrec 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 possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b 

Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura 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 macrotextura 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  
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     - 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 una 

penalització econòmica del 10% 

 Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura 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 macrotextura 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 inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una 

nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les 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 la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una 

penalització econòmica del 10% 

Resistència al lliscament: 

- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar 

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 següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles 

discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà rrec 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 determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

Resistè ncia 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 següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  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 determinació de la resistència al l liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

 

 

G9J - REGS SENSE GRANULATS 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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G9J12E40,G9J13J40. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 

producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de penetració 

- Reg de cura (CUR) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 pot 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'estesa del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 

l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció 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 material engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 

una vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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La superfície per regar ha de tenir la densitat i les 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 dotacions previstes de lligant, la 

necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent 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 temperatura 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 marxa mé s apropiades, i com a dada 

orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 

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 uniformitat 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 circulació 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 aplicació 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'estesa de la capa superior. 

S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, 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’ha d’estendre un granulat de cobertura i els 

vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 

L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular 

trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h 

de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria 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 cas, serà sorra natural, sorra procedent de 

matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies 

estranyes. Complirà, a més, les segü ents 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. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos 

de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 

capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
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REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, 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 les 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 següents 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 de cobertura per a donar obertura al 

trànsit. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, 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’aplicació del lligant.  

- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
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- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície 

sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura 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 els plànols amb les tolerà ncies 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 

individu 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 

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GBA1E110,GBA11110,GBA21111,GBA31110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

 - No reflectants 
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 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

 - Vials privats 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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, dimensions 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 duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_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 

BANDA CONTÍ NUA 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 circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 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 la 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 color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 
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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 possible. 

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 utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal 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 senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 

senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 

TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (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 sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 

a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 

fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 

totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi 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 permesa 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'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 

s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
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En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar 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 paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 

maquinària i les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions 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 especificacions de la DT, mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, 

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 consumida i superfície pintada. 

-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), 

sobre, com a mínim: 

     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament 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 freqüència dià ria, comprovació de: 

     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig. 

Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina 

espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats. 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les especificacions de 

projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 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 següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 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 MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 

 

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GBB22201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals d'informació 

 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

 - Vials d'ús privat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

 - Fixació del senyal al suport 

 - Comprovació de la visibilitat del senyal 

 - Correcció de la posició si fos necessària 

 CONDICIONS GENERALS: 
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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 DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 

aprovada per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba 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 ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
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- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor 

de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

-  Els controls es realitzaran segons les indicacions 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’INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de 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 VERTICAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

GBBZA003. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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 operacions 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 
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- 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 indicada a la DT, amb les correccions de 

replanteig aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alç ada 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 mí nima ha de ser 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 quedi exposat a la intempèrie, un cop 

instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el 

interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 

galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 

que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al 

centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 

fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de 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 substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 

 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 

 COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 

DT. 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà 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 suports fins que el formigó assoleixi una 

resistència de 3 N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

 Resistència estimada a la compressió del formigó als  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 del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 

10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
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La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 

objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats 

amb carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 

anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys 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 replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions 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 passades 48 h de l'abocat del formigó. 

COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 

5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes 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, ò xids i pintures, i s’ha 

de tenir cura que quedin ben seques. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar 

l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats 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 la 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 especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 

de la Instrucción de Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- 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 instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HBBJ0001,HBBJ0002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 

senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 

el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 

llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 

hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 

indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 

objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 

únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 

i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la 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 inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents 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 possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 

composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 

senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 

TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (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 sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 

a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 

totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi 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 a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la 

carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de 

codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
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EC121402 - Seguridad y Salud 

 

Seguretat y Salut 

 

L45RUP10 - Control y Calidad 

 

Control de qualitat 

 

 


