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1. ASPECTES GENERALS 

 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

 

1.1.1. Objecte 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte estructurar l’organització 

general de l’obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les 

condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra i organitzar el mode i 

manera en que s’han de realitzar els amidaments i l’abonament de les obres. 

1.1.2. Àmbit d’aplicació 

El present plec s’aplicarà a totes les actuacions necessàries per l’execució de les obres 

compreses al Projecte de Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre 

Igualada i Òdena. 

1.1.3. Disposicions generals i documents contractuals 

Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de les obres que 

esdetallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, 

laconstrucció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest 

plecparticular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon 

lainterpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es 

puguinpresentar. 

 

Els documents del projecte són els següents: 

 

- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 

- Document 2 : PLÀNOLS 

- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS 

- Document 4 : PRESSUPOST 

 

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són 

decompliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents,són: 

 

- Memòria en aquells aspectes establerts a l’article 128 del Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en tot el que es refereixi a la 

definició i descripció de l’obra 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars 

- Quadre de preus número 1 

- Quadre de preus número 2 

- Pressupost total 
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La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la 

Memòria en tot elsaspectes no establerts com a contractuals, tots els Annexos, els 

Amidaments i els PressupostosParcials. 

 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base 

del contracte; pertant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les 

condicions del contracte basant-se en lesdades que contenen els documents 

informatius (per exemple els preus base del personal,maquinària i materials, préstecs 

o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materialsde l'explanació, 

justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun 

documentcontractual. 

 

El Contractista serà el responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no 

obtenirprou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecteespecialment en tot el que es refereix al l’afectació de serveis 

existents. 

 

Si hi ha contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, 

prevaldrà el queprescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, 

ambdós documents prevalensobre les prescripcions tècniques generals. 

 

1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Per a totes les obres objecte d'aquest contracte seran d'aplicació, en el seu cas, com a 

supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec de Condicions 

Tècniques Particulars, les disposicions que a continuació s’enumeren amb tots els 

complements i les modificacions posteriors que siguin d’aplicació, sempre que no 

modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

1.2.1. Normes que constitueixen el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG- 3/75). Aprovat per 

l’Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 (BOE 7/07/76). 

 

ORDRE MINISTERIAL de 28 de setembre de 1989 per la qual s’aprova la modificació de 

l’article 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreterasy Puentes. 

 

ORDRE MINISTERIAL de 27 de desembre de 1999 per la que s’ actualitzen determinats 

articles del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

yPuentes, relatius a Conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats.( BOE 22/1/00). 
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ORDRE FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relatius a formigons i acers. 

 

ORDRE FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments. 

 

ORDRE FOM 891/2004, d’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 

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

relatius aferms i paviments (BOE 6/04/04, correcció d’errades BOE 25/05/04). 

 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL, EHE, aprovada pel RD 2661/98, de 11 

de desembre (BOE 13/01/99), modificada pel RD 996/99, de 11 de juny (BOE 

24/06/99). 

 

1.2.2. Normativa complementària 

 

VIALITAT 

 

NORMA 3.1-IC, TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 27 

dedesembre de 1999. (BOE 2/02/00), modificada parcialment per l’Ordre de 13 de 

setembre de2001 (BOE 26/09/01). 

 

NORMA 6.1-IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instrucción de Carreteras aprovada per 

l’OrdreFOM/3460/2003, de 28 de novembre. (BOE 12/12/03). 

 

LLEI 7/93, de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya (BOE 3/11/93), amb les 

modificacionsdels articles 6,12,14,15,i 16 realitzades per la LLEI 21/01, de 28 de 

desembre de Mesures Fiscalsi Administratives i les modificacions dels articles 18 a 

18.9 i 19 realitzades per la Llei 6/05, de 2de juny de Modificació de la LLEI 7/93, del 30 

de setembre. 

 

DECRET 293/03, de 18 de novembre, per el que s’aprova el Reglament General de 

Carreteresde Catalunya (DOGC 10/12/03). 

 

DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció 

d’incendisforestals en les àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98). 

 

ORDRE de 18 de desembre de 1992 per la que s’aprova la Instrucció per la recepció de 

calç enobre d’estabilització de sols. RCA-92. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES. Dirección General 

deCarreteras. Gener 1967. 
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XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, DRENATGE I SANEJAMENT 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS 

DESANEAMIENTO DE POBLACIONES Aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 

(BOE:23/9/86). 

 

NORMA 5.2 –IC, DRENAJE SUPERFICIAL de la Instrucción de Carreteras aprovada 

perl’Ordre de 14 de maig de 1990 (BOE: 23/5/90). 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS 

DEABASTECIMIENTO DE AGUAS Aprovat per l’Ordre de 28 de juliol de 1974. (BOE: 2 i 

3/10/74)Correcció d'errors (BOE: 30610/74). 

 

 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 

 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

(BOE18/9/2002). Instruccions tècniques complementàries ITC/BT 01 a BT 51). 

 

Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta 

tensió.(BOE 27/12/1968). 

 

Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques 

igaranties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres 

detransformació. (BOE 1/12/1982). Instruccions tècniques complementàries. 

 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN URBANIZACIONES Y 

POLÍGONOSINDUSTRIALES. Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 

 

Llei 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

 

UNE 133100-1:2002. Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

 

UNE 133100-2:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 2: Arquetas y cámaras de registro. 

 

UNE 133100-3:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 3: Tramos interurbanos. 

 

UNE 133100-4:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 
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Parte 4: Líneas aéreas. 

 

UNE 133100-5:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 5: Instalación en fachada. 

 

Llei 6/1998, de 13 de abril, sobre règim del sòli valoracions. 

 

Llei38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

 

Real Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en losedificis 

per l’accésals serveis de telecomunicació. 

 

XARXA DE GAS 

 

- NORMAS BÁSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. 

O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 27/4/74). 

 

- REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 

D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84). 

 

- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 

INSTRUCCIONES MIG. 

O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 

Correcció d'errors(BOE: 23/7/84). 

 

- INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 

O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86). 

 

- APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES INSTAL·LACIONS 

RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES. 

D.291/91 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92). 

 

- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN 

DEPOSITOS FIJOS. 

O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86). 

 

- REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES LICUADOS DEL 

PETRÓLEO. 

O.7/8/69 (BOE: 21/8/69). 
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SENYALITZACIÓ I BARRERES 

 

SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies de l’Institut 

Català peral desenvolupament del transport. 

 

NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, de la Instrucción de Carreteras aprovada 

perl’Ordre de 28 de desembre de 1999. 

 

NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre 

de 16de juliol de 1987. (BOE 4/08/97) i correcció d’errors (BOE 29/9/87). 

 

CATÁLOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN toms I y II del Ministeri 

d’Obraçes Públiques i Transports any 1992. Tom I Característiques dels senyals Tomo 

IICatàleg i significat dels senyals. 

 

NORMA UNE referents a característiques dels materials, dimensions i mètodes 

d’assaigdels elements utilitzats per la senyalització i seguretat vial. 

 

 

BARRERES URBANÍSTIQUES 

 

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de la Accessibilitat i de Supressió 

deBarreres Arquitectòniques. (DOGC 04/12/91). 

 

Decret 135/1995, de 24 de març, de Desenvolupament de la Llei 20/91, de 25 

denovembre, de Promoció de la Accessibilitat i de Supressió de Barreres 

Arquitectòniques id’aprovació del Codi d’Accessibilitat. (DOGC 28/04/95, correcció 

d’errades BOE 10/01/96). 

 

Decret 204/1999, de 27 de juliol, de nova redacció del capítol 6 del Decret 135/1995 

depromoció d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. (DOGC 

03/08/99). 

 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. (BOE10/11/95), 

incloses les modificacions introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,de 

Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals (BOE 13/12/95). 

 

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, per el que se desenvolupa l’article 24 de laLlei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria 

decoordinació de activitats empresarials. (BOE 31/01/04). 
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Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, por el que s’estableixin 

DISPOSICIONSMÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

(BOE25/10/97). 

 

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis 

dePrevenció i modificació posterior pel Reial Decret 780/1998, de 30 de abril. 

 

Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes en Matèria 

deSenyalització de Seguretat i Salut en el Treball. (BOE 23/4/97). 

 

Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableixin les Disposicions 

Mínimes deSeguretat i Salut en els Llocs de Treball. (BOE 23/4/97). 

 

Reial Decret 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salutrelatives a la manipulació manual de càrregues que suposin riscos, en 

particulardorsolumbars pels treballadors. (BOE 23/4/97). 

 

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i 

Salutrelatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció individual. (BOE 

12/6/97). 

 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposicions 

mínimes deseguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball 

i modificacióposterior pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, en matèria de 

treballs temporals enaltura. 

 

Reial Decret 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protecció dels treballadors davant 

els riscosderivats de la seva exposició al soroll durant el treball. (BOE 2/11/89) 

Correcció d’errors (BOE9/12/89 i BOE 26/5/90). 

 

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es regulen les Condicions per 

lacomercialització i llibre circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual.(BOE 28/12/92). Correcció d’errades (BOE 24/2/93)i modificacions 

introduïdes per l’Ordre de 16de maig de 1994, Reial Decret 159/1995 de 3 de febrer, 

Ordre de 20 de febrer de 1997 i lainformació complementaria de la Resolució de 25 

d’abril de 1996 de la Dirección General deCalidad y Seguridad Industrial. 

 

Real Decreto 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció 

de la saluti seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. (BOE 21/06/01). 

 

RESOLUCIÓ, de 26 de juliol de 2002, de la Dirección General de Trabajo, per la que es 

disposala inscripció en el registre i la publicació del CONVENI COL·LECTIU GENERAL 

DEL SECTOR DELA CONSTRUCCIÓ 2002-2006. (BOE de 10/8/02). 
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JARDINERIA 

 

Normes tècniques de jardineria publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya. 

 

 

NORMATIVA AMBIENTAL REFERENT A TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Normativa genèrica de gestió de residus 

 

Europea 

- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als 

residus. 

- Directiva 91/689/CEE del Consell de 12.12.1991, relativa als residus perillosos. 

 

Estatal 

- Llei 10/98, de 21 de abril, de residus, modificada por la Llei 62/2003. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 201/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Modificada por el Real Decreto 952/1997, de 20 de juny. 

 

Autonòmica 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, 

de 13 de juny. 

- Llei 20/86, de14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Normativa aplicable als gestors de residus  

 

Estatal 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, admisión de residuos 

vertederos. 

 

Autonòmica 

- Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus 

de Catalunya, creat per l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

 

Normativa aplicable al transport de residus 
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Europea 

- Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, 

relatiu al trasllat de residus. 

- Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control 

dels trasllats de residus a l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 

 

Autonòmica 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 

Normativa aplicable a la deposició de residus 

 

Europea 

- Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

 

Estatal 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 

Autonòmica 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsit 

controlat. 

 

VARIS 

 

Especificacions tècniques de caràcter general i normatives particulars de les 

CompanyiesSubministradores: aigua, electricitat, telèfon i gas. 

 

Decret 120/1992 de 28 d’abril sobre CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR 

LESPROTECCIONS A INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS 

SUBMINISTRAMENTSPÚBLICS QUE DISCORREN PEL SUBSÒL(DOG: 12/6/92) i 

modificacions introduïdes pel Decret196/1992 de 4 d’agost (DOG: 25/9/92) i ORDRE 

de 5 de juliol de 1993 (BOE 11/8/1993). 

 

ORDRE CIRCULAR 318/91 T y P de 18 d’abril de 1991 sobre Galvanizat en calent de 

elementsd’acer utilitzats en equipament vial. 

 

NORMES UNE, ASTM, ISO i DIN esmentades als documents contractuals 

i,complementàriament, la resta de les normes i en cas necessari NTE Normes 

Tecnològiquesde l’Edificació i NB. 

 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 

disposicionsesmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 

sigui vigent ambanterioritat a la data del contracte. 
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En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 

compte,en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable 

en lesdisposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de 

malalties,subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, 

retribucions especials,hores extres, càrregues socials i, en general, totes les 

disposicions que s'hagin dictat o esdictin per regular les condicions laborals a les obres 

per contracte amb destinació al’Administració Pública. 

 

1.3. Descripció de les obres 

Les obres incloses al Projecte Bàsic i Executiu per a l’execució de les obres de la 

modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z  entre Igualada i Òdena, són les 

següents: 

- Construcció d’un carril bici adossat a la carretera 

- Construcció d’una zona per a vianants 

- Modificació de les interseccions 

Aquestes obres es defineixen de manera detallada a la memòria i plànols del projecte 

que inclouen principalment: 

 Moviments de terres 

 Afermat i pavimentació de calçada, carril bici i vorera 

 Drenatge (Neteja i prolongació de cunetes) 

 Enllumenat 

 Senyalització i abalisament 

 Mobiliari urbà i acabats 

 

 

1.4. Direcció d’obra 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 

les quecorresponguin a ampliacions o modificacions decidides pels ajuntaments 

d’Igualada i Òdena, estaran a càrrecd'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic 

titulat competent que serà nomenat pels respectius ajuntaments. 

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

Direcció d'Obragaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 

totes aquelles previsions oactuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte 

- El Plec de Condicions Tècniques 
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- Els quadres de preus 

- El preu i termini d'execució contractats 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la Direcció 

- Les modificacions d'obra acceptades 

 

1.4.1. Funcions del Director d’Obra 

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, 

són lessegüents: 

 

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 

- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat o a 

les modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de 

treball. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a 

interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, 

sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 

- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 

corresponents deixen a la seva decisió. 

- Definir, determinar i supervisar els assaigs, les proves i les anàlisis i altres 

operacions del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels 

resultats. 

- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin 

el compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si 

escau, les propostes corresponents. 

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

d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat. 

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

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o 

gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; 

per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, 

el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels 

particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les 

obres i l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes 

plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. Emetre la 

corresponent certificació que serà conformada per l’ajuntament de Gelida. 

- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució 

de l'obra per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, 

dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 
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manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures 

preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes 

legals establertes. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

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

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

executat “as built”, per a lliurar a l’ajuntament de Gelida un cop acabats els 

treballs 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els 

documents del contracte. 

 

El Contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director 

per aldesenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 

 

1.4.2. Personal del Contractista 

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

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

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

la direcció dels treballs que, necessàriament,hauran de tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades ifacultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de lesmateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de 

tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per 

a decidir temes dels quals la decisió per part dela Direcció d'Obra estigui encarregada a 

persones presents a l'obra, podent entre unes ialtres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

 

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

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

Direcciód'Obra que tindrà en tot moment la facultat de sol·licitar a l’ajuntament 

d’Igualada o Òdena lasubstitució de qualsevol persona o persones adscrites a l’obra, 

sense obligació de respondrede cap dels danys que al Contractista pogués causar 

l'exercici d'aquella facultat. No obstant,el Contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

 

1.4.3. Ordres del Contractista 

La Direcció d’Obra serà l'únic interlocutor ordinari entre l’ajuntament d’Igualada i 

Òdena i elContractista.Les ordres emanades dels ajuntaments, llevat de casos de 

reconeguda urgència oper assumptes en que no sigui competent la Direcció d’obra, es 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  17 

comunicaran sempre alContractista per mitjà de la Direcció d'obra i en els casos 

excepcionals esmentats, l'ordre escomunicarà a la Direcció d’obra amb la mateixa 

urgència. 

 

El Contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa dels 

ajuntaments, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. 

Lesobservacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que 

esconsiderin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la 

Direcció del'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

qued'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, li 

siguindictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós 

en allòreferent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 

relacionades amb l'execucióde les obres. 

 

1.5. Inici de les obres 

 

1.5.1. Acta de comprovació de replanteig i replanteig de detall de les obres 

Amb anterioritat a l’inici de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d'Obra, procedirana la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 

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

 

A l'Acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, elContractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per acomprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques delcitat terreny. En cas de que s'hagués 

apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar al'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs de detall necessaris per a 

portar a termel'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i 

dates en que programi portar-los aterme. La Direcció d'Obra podrà fer-li 

recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o tempsd'execució donin lloc a 

errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra aprovarà el replanteig general i els de detall necessaris per a 

l'execució de lesobres i subministrarà al Contractista tota la informació de què disposi 

per tal que es puguin dur aterme. Sempre que ho cregui oportú, farà comprovacions 

dels replanteigs efectuats. 

 

El Contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris perefectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de 

referència que calguin. 
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1.5.2. Ordre d’inici de les obres 

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici, llevat que l'Acta 

expressi una altracosa, al període d’execució de l'obra, que es comença a comptar, a 

l'efecte del termini, des l'endemàa la data de la signatura d'aquella. 

 

Si, encara que el Contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar 

l'execució de les obres, el director considerés convenient iniciar-les, el Contractista 

estaria obligat a iniciar-les,sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la 

responsabilitat que a l'Administració incumbeixcom a conseqüència immediata i 

directa de les ordres que emet. 

 

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció d’Obra, després 

decomprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assaigs i les anàlisis 

previsi/o d'acceptació que resultin necessaris. 

 

 

1.5.3. Programa de treballs 

El Contractista ha de presentar, com a màxim en el termini de deu dies a comptar de la 

datade l'Acta de Comprovació del Replanteig, el programa de treballs ajustat al termini 

d'execuciócontractat, en el qual ha de constar: 

 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb 

expressió del volum de cadascuna. 

b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i 

materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes 

d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus 

unitaris. 

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 

 

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra 

necessitaper als replanteigs de detall i els preceptius assaigs d'acceptació. Aquest, un 

cop aprovat per l’ajuntament d’Igualada, té caràcter contractual iés exigible com a tal. 

 

A més de la programació detallada es facilitarà: 

 

a) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 

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

la sevacapacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
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b) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals 

desubministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 

programa establert,sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 

seqüències o processos i/o retards enla realització dels treballs, la Direcció d’Obra ho 

cregui convenient. 

 

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

detall d'execucióque la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

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

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

 

1.6. Desenvolupament i control de les obres 

 

1.6.1. Inspecció de les obres 

El Contractista o el seu delegat ha d'acompanyar a la Direcció d’Obra durant les visites 

d'inspecció deles obres. 

 

1.6.2. Control de qualitat 

El Contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat 

pels ajuntaments d’Igualada i Òdena per a la realització de les proves, els assaigs o les 

anàlisis del Control de Qualitat, comtambé a disposar de tot el que calgui per a tal 

efecte, facilitant el personal, els materials i els aparellsque es requereixin sense cap 

abonament. 

 

En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables o 

insuficients, el directorde l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris 

que estimi pertinents. El Contractistaassumirà totes les despeses que s'originin per 

aquest motiu i no es computaran als efectes delpercentatge màxim del cost del Control 

de Qualitat a càrrec d'aquell. 

 

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

qualitat, segons elsmaterials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 

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

 

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

termini que s'assenyali. 

 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 

no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció 
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de la Direcció d’Obra, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 

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

amb una penalització econòmica. 

 

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

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

termini que s'assenyali. 

 

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

especificades,i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció d’Obra 

podrà encarregar laseva reparació a tercers, per compte del Contractista. 

 

1.6.3. Materials 

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per 

laDirecció d’Obra. 

 

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de 

ser dequalitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa el 

Contractista notificaràa la Direcció d’Obra, amb prou antelació, la procedència i les 

disponibilitats del que esproposi utilitzar i presentar mostres, informes i certificats dels 

fabricants corresponents, pertal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 

assaigs necessaris per acreditar-ne laidoneïtat, en qualsevol cas, la Direcció d’Obra pot 

ordenar la realització d'assaigs i provesque estimi convenients. 

 

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a 

larealització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció d’Obra pugui verificar en 

totmoment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més 

endavantsi s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat. 

 

Els materials obtinguts de préstecs, tant de titularitat pública com privada 

requeriranl'aprovació prèvia, formal, i específica dels ajuntaments d’Igualada i Òdena 

per la seva utilització. Senseperjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra 

autorització que s'escaigui. A tal efecteel Contractista aportarà tot el que calgui per 

definir la intervenció, l'abast de l'impacte, ladurada i les mesures correctores que 

proposi. 

 

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o 

siguiinutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 

 

1.6.4. Aplecs 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a 

la necessàriaconservació característiques, aptitud, forma, etc, com perquè siguin fàcils 
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d’inspeccionar. Tambécal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als 

béns com per a les persones,pròpies a l'obra o alienes. 

 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra, tant de titularitat pública 

com privada,requerirà l'aprovació prèvia dels ajuntaments d’Igualada i Òdena. El 

Contractista delimitarà de manera benostensible la totalitat del perímetre utilitzat i 

serà responsable de la neteja i el condicionament del'espai propi, com també de 

l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu desanció, clausura 

de la utilització i detraiment de la primera certificació que es produeixi dels 

importsnecessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en 

qüestió. 

 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com 

estaven enprincipi. 

 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del Contractista. 

 

1.6.5. Construccions i conservacions de desviaments 

El Contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de 

comunicació dequalsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, 

maquinària i la seva maniobra. 

 

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als 

vianants o el trànsitde qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i 

retirarà els que hagin estat construïtsen i ja no siguin necessaris. 

 

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, 

aquests treballses consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 

 

1.6.6. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

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

de vehicles altall de treball des de la via pública així com la incorporació de vehicles a la 

mateixa. A tal efecte estaràa disposició d'allò que estableixin els organismes, 

institucions i poders públics amb competència ijurisdicció sobre el trànsit. 

 

1.6.7. Senyalització de les obres i instal·lacions 

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i 

qualitatsuficients els senyals de trànsit i protecció, informatius i preceptius, necessaris 

per evitarqualsevol accident, com també tots aquells addicionals que la Direcció 

d’Obra estiminecessaris. El responsable dels accidents que es puguin produir per 

incompliment d'aquestesprescripcions serà l'adjudicatari. 
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En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 

 

- S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a 

voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per 

personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, 

rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als 

treballs en execució. 

 

- Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons 

els senyals reglamentaris específics. 

 

- Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, 

rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del 

tancament i les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus 

d'elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi 

directament. 

 

- A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou 

senyalització lluminosa. 

 

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de 

l'empresa i elseu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les 

tanques, rètols osenyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les 

obres. 

 

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents 

d'altresorganismes, el Contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular 

estableixinles normes d'aquells organismes interessats. 

 

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització 

iprecaució origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 

 

1.6.8. Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer 

només les unitatsd'obra que ell indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips 

d'il·luminació del tipus i la intensitatque la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte 

estat mentre durin els treballs. 

 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 

contaminacióacústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
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Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació 

prèvia dels ajuntaments d’Igualada i Òdena. Els dissabtes tindran la consideració de 

festius en la totalitat de la jornada. 

 

 

1.6.9. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

El Contractista tindrà especial cura i ocasionarà el mínim de pertorbacions als usuaris 

de la via públicai als veïns de les zones properes pel fet de tractar-se de la realització 

d'obres dintre del domini urbà. 

 

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar 

la modificacióde plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i 

proposar les sancions quesiguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 

 

1.6.10. Seguretat i Salut al treball 

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

prevenció deriscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 

Llei 31/1995, de 17 de gener, idel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 

25/10/97). 

 

1.7. Amidament i abonament 

 

1.7.1. Amidament de les obres 

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

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

durant elperíode de temps anterior.El Contractista o el seu delegat podran presenciar 

la realització d'aquests amidaments. 

 

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

quedarposterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 

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

corresponents amidaments i presa dedades, aixecant els plànols que les defineixin, la 

conformitat de les quals subscriurà elContractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, el contractista estarà obligat a acceptar les 

decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

1.7.2. Abonament de les obres. Preus unitaris 
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Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus número 1, serà el 

ques'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 

d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, 

ésd'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el 

Contractistareclamar modificació de preus en lletra del Quadre número 1, per a les 

unitats totalmentexecutades, per errors o omissions en la descomposició que figura en 

el Quadre de Preusnúmero 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a 

laMemòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 

(jornals imà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 

nombre i tipusd'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 

quantitat de materials,proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, 

etc.), aquests extrems no es poden argüir com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari ja queestan continguts en un document merament 

informatiu. 

 

1.7.3. Altres despeses per compte del Contractista 

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

explícitament elcontrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 

sigui limitadora. 

 

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

auxiliars, incloses les d'accés. 

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

materials. 

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

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

i carburants. 

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

- Les despeses de conservació de desguassos. 

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

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

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

l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

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

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

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

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
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- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

- Despeses necessàries per l’obtenció de permisos, llicències i d’altres. 

 

1.8. Responsabilitats especials del Contractista 

 

1.8.1. Obtenció de permisos i llicències 

El Contractista realitzarà les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i 

dels particulars,els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres 

i l'ocupació dels béns afectatsper aquestes. Les despeses originades per aquesta raó 

aniran al seu càrrec. 

 

1.8.2. Danys i perjudicis 

El Contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 

a la bonamarxa de les feines. 

 

En qualsevol cas, el Contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de 

les obres, detots els accidents, danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir 

o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i 

assumirà, en conseqüència, totesles responsabilitats que comportin. 

 

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa 

d'unaordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits 

assenyalats enla Llei 39/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

ProcedimentAdministratiu Comú. Aquesta també serà responsable dels danys que es 

causin a tercerscom a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos 

l'Administració pot exigir alContractista, per raons d'urgència, la reparació del dany 

causat, i aquest tindrà dret que se liabonin les despeses que es derivin de tal reparació. 

 

1.8.3. Afeccions al medi ambient 

El Contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar 

lacontaminació ambiental, sanitària i acústica , de l'aire, dels cursos d'aigua i, en 

general, dequalsevol mena de bé públic o privat. 

 

És obligació del Contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i 

de lesadequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials 

noutilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps 

depresència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, 

adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en 

temps sec i entemps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el 

decòrum exigible aqualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai 

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

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

ipréstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants 

deformigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per 

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

les aigüessuperficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran 

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

la implantació de lesmateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 

per rebaixar la pol·luciófònica. 

 

El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de 

l'obra, éstambé responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin 

abocar dins elsdominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de 

denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la 

degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació 

quan, en un àmbit perfectament definiti allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin 

donat per acabades i la Direcció d'Obra hagidonat el vist i plau a la forma com s'ha 

deixat l'indret. El Director de l'obra, acompanyat delContractista i d’un representant de 

l’ajuntament d’Igualada o Òdena, ha de fer aleshores una inspecció, a la qualpodrà 

convocar la Policia Municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana, i 

si hotroba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el 

manteniment a partird'aquest moment. 

 

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

apuntats iqualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 

medi ambient, haventde canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 

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

competents en la matèria. 

 

1.8.4. Serveis afectats 

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i 

situació deserveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, 

d'instal·lacions iestructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no 

garanteixen l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. L'adjudicatariestà obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa 

sol·licitarà als titulars d'obres i serveisplànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

conduccions i obres enterrades per mitjà delstreballs d'excavació manual necessaris. 

Les despeses ocasionades o la disminució delsrendiments es consideraran inclosos en 

els preus i, per tant, no seran objecte d'abonamentindependent. 

 

 

1.8.5. Abocadors 
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El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estiguiaprovat l'abocador per la direcció de l'obra i per la comissió de seguiment medi 

ambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

1.8.6. Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual 

nofiguren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord 

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

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

 

 

 

Igualada, juny de 2014 

Autora del projecte 

 

Meritxell Boixadé Cuadrat 

Enginyera de la Construcció 
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B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011   NEUTRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L‟ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l‟armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):<= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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) 
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- 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. 
 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B03 – GRANULATS 
B033   GRAVES 
 
 
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 
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% 
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- 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 
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) 
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- 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% 
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. 
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: 
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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 
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 
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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 
 
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 
- 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 
- 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. 
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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). 
- 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. 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B03 – GRANULATS 
B039   GRANULATS PER A PAVIMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats per a la confecció a l'obra de conglomerats o aglomerats utilitzats en bases o subbases de 
paviments. 
S'han considerat els granulats per a la confecció de les mescles següents: 
- Granulats per a sòl-ciment i per a grava-ciment 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 
El material granular utilitzat en el sòl-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per trituració, o un 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 
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        ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals. 
La corba granulomètrica de l‟àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦ 
¦    (mm)     ¦       GC25       ¦        GC20         ¦ 
¦-------------¦------------------¦---------------------¦ 
¦     40      ¦        100       ¦         -           ¦ 
¦     25      ¦      76 – 100    ¦        100          ¦ 
¦     20      ¦      67 – 91     ¦      80 - 100       ¦ 
¦      8      ¦      38 - 63     ¦      44 – 68        ¦ 
¦      4      ¦      25 - 48     ¦      28 – 51        ¦ 
¦      2      ¦      16 - 37     ¦      19 - 39        ¦ 
¦    0,5      ¦       6 - 21     ¦       7 - 22        ¦ 
¦    0,063    ¦       1 – 7      ¦       1 – 7         ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
El tipus GC25 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en 
substitució del SC40. 
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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. 
 
 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B05 – AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051   CIMENTS 
 
 
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 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 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  38 

- 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  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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 
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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   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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. 
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. 
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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: 
- 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 
- 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) 
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- 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: 
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. 
 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B05 – AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055   LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
 - Betum asfàltic 
 - Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites 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. 
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. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense 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 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦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¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
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¦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 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦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 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  44 

¦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               ¦ 
¦,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 ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
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¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
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¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦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”. 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  46 

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. 
 
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. 
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) 
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* 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 
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. 
- 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: 
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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. 
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 
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 
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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. 
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. 
 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B06 – FORMIGONS DE COMPRA 
B06N   FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
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. 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  50 

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. 
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: 
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 
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     - 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: 
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. 
 
 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B07 – MORTERS DE COMPRA 
B071   MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
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: 
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 
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- 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 
- 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 
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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: 
     - 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 
- 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: 
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     - 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) 
- 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.   
- 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. 
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B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B08- ADDITIUS I ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081   ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en 
el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó,  morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, 
poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li 
característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
- Inclusor d‟aire 
     - Reductor d‟aigua/plastificant 
     - Reductor d‟aigua d‟alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d‟aigua 
     - Accelerador d‟adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d‟aire/plastificant 
- Inhibidor de l‟adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o 
morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
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: 
Caracterí stiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Caracterí stiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel 
fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d‟ adormiment, hauran de 
complir les condicions de la UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l‟aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
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 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
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Caracterí stiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Caracterí stiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ  INCLUSOR D‟AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té  per objecte 
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el 
comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió  a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s‟han d‟utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d‟aire al formigó s‟ha de controlar de forma regular a l‟obra. 
No es pot mesclar amb d‟altres tipus d‟additius sense l‟autorització prèvia de la DF. 
Caracterí stiques complementàries: 
- Dià metre de les bombolles (D):  10<= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D‟AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d‟ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistè ncia o augmentar l‟assentament en 
con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Caracterí stiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN  12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
 ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D‟AIGUA D‟ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L‟ additiu reductor d‟aigua d‟alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el 
pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d‟aigua per a una mateixa 
consistència o augmentar considerablement l‟assentament en con per una mateixa quantitat d‟aigua. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d‟ai gua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació  al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l‟addició, 
no ha de ser inferior a la consistència inicial 
     - Resistè ncia a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D‟AIGUA: 
 Additiu que redueix la pèrdua d‟aigua, en dismunir l‟exsudació. 
Caracterí stiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com 
a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua 
disminuint la capilaritat. 
Caracterí stiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):   <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó  testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  57 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter 
i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 
assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Caracterí stiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d‟aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L‟ADORMIMENT: 
L‟additiu per a gunitats é s un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 
accelerar el procés d'adormiment. 
S‟ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió  de la proporció 
desitjada d‟additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat 
les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també 
en relació a la durabilitat de l‟obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Caracterí stiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Caracterí stiques complementàries: 
 - Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D‟AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d‟aigua, per incorporació en el 
pastat, d‟una quantitat de petites bombolles d‟aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes 
desprès de l‟enduriment. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d‟un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d‟1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d‟un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Caracterí stiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L‟ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment. 
Caracterí stiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d‟un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d‟un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Caracterí stiques complementàries: 
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- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm  del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d‟assaig amb 
additiu 
 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 
durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no 
ha d‟alterar el procés d‟adormiment i enduriment, l‟estabilitat de volum, ni les resistències mecà niques del 
formigó. 
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 
ADDICIONS: 
En aplicacions concretes de formigó d‟alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l‟ 
addició simultània de cendres volants i fum de silici  sempre que la quantitat de fum de silici no superi 
<=10% del pes del ciment  i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% 
del pes total del ciment 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants 
com addició  en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes 
del ciment 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 
volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no 
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de 
ciment. 
Si al formigó s‟addicionen cendres volants o fum de silici, s‟haurà  de fer servir ciment del tipus CEM I 
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 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió  
provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i 
que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació 
mecànica. 
Les cendres volants s‟han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les 
característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, 
s‟ha d‟utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigó haurà de 
disposar d‟un certificat de garantia segons l‟article 81º de la EHE. 
Resultats segons la UNE-EN 450-1: 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm 
L‟especificació relativa a l‟expansió només  s‟ha de tenir en compte si el contingut d‟òxid de calci lliure 
supera l‟1%, sense passar del 2,5 % 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
 - Pèrdua al foc:  + 2,0% 
 - Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
 - Contingut de clorurs:  + 0,01% 
 - Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
 - Estabilitat:  + 1,0 mm 
 - Índex d'activitat:  - 5,0% 
FUM DE SILICI: 
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El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte 
millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini  i compacitat. És un subproducte de la reducció de 
quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d‟arc, del que s‟obté  silici i ferrosilici. 
La DF pot acceptar la utilització d‟un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan 
quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
 Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
 Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L‟escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot util itzar-se com a granulat fi en la confecció de 
formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-
244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa> 20 
 Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa> 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D‟ADDICIONS 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm 
d'amplària. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D‟ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 
fraccions granulomètriques. 
 
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 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDICIONS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de 
conformidad. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
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 EN ADDITIUS: 
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 morter per a ram de paleta,  
 - Productes per a formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa 
tècnica del fabricant. A més, ha d‟incloure la designació de l‟additiu d‟acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d‟indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i  indicar la seva funció 
principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d‟incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d‟exposar la declaració d‟estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d‟emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L‟entrega d‟aditius haurà d‟anar acomp anyada d‟una full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l‟additiu  segons Art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l‟embalatge o bé a l‟albarà  de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d‟acord amb l‟apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l‟emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan 
garantides 
- Instruccions d‟homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d‟us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d‟ús recomanat per el fabricant 
- 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 
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     - Nom o marca d‟identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l‟any d‟impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l‟embalatge o bé a l‟albarà  de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
 - Designació (d‟acord amb l‟apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l‟emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan 
garantides 
- Instruccions d‟us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d‟ús recomanat per el fabricant 
- 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: ZA.3 
     - Número d‟identificació de l‟organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l‟any d‟impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN COLORANT PER A 
FORMIGONS: 
 El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa 
tècnica del fabricant. A més, ha d‟incloure la designació de l‟additiu d‟acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d‟indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i  indicar la seva funció 
principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d‟incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d‟exposar la declaració d‟estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d‟emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d‟entrega 
- Designació de l‟additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
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 formigons, morters i pastes:   
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
L‟entrega d‟addicions haurà d‟anar acompanyada d‟una full de subministrament  proporcionat per el 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l‟addició segons Art. 30 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d‟incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d‟exposar la declaració d‟estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d‟emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
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 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
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 sí mbol 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 2 últimes xifres de l‟any d‟impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 
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 sí mbol 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 2 últimes xifres de l‟any d‟impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció  del corresponent certificat de qualitat d‟acord a 
les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
ha de poder  determinar l‟execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l‟obra, s‟han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D‟AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l‟obra, s‟ha de realitzar 
l‟assaig de quantitat d‟aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l‟obra, s‟han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l‟obra, s‟han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d‟activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) 
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Percentatge d‟òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) 
     - Contingut d‟anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l‟obra, s‟han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
- Índex d‟activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) 
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Contingut d‟òxid de silici (UNE-EN 196-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l‟obra, s‟han de realitzar els 
assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2 ). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S‟han de  seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la 
EHE-08 en addició de fums  de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT EN ADDITIUS : 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s‟ha de comprovar mitjançant la verificació  
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l‟article 29º de la EHE.  
 En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó 
o dels elements prefabricats, haurà d‟aportar un certificat d‟ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, 
realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l‟additiu vers les 
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especificacions de l‟article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l‟exigit 
pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s‟han d‟utilitzar  additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent 
certificat de garantia del fabricant. 
El Director d‟obra ha de decidir l‟acceptació d‟ un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels 
resultats dels assaigs previs realitzats. 
 En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó 
o dels elements prefabricats, haurà d‟aportar un certificat d‟ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, 
realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l‟additiu vers les 
especificacions de l‟article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l‟exigit 
pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT EN  ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació  del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verifi cació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 
el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l‟article 30º de la EHE.  
 
 
B – MATERIALS 
B0 – MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A3   CLAUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'hacer 
 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir 
els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d‟amidament: 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 d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
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CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
 
 
B – MATERIALS 
B8 – MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z – MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA   MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format 
per una solució  de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb 
oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
 - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 
soles o modificades 
 - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
 - Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en 
ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè 
amb dissolvents i altres additius 
 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de 
tensioactius aniònics i sabons. 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, 
de resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i 
insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius 
modificadors de la brillantor 
 - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de 
la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
 Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 
02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):>= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
 Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-
68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha 
de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l‟assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha 
de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l‟assecat 
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- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d‟alterar el color del material sobre el qual s‟ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l‟assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
 Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar 
bé les superfícies  poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb 
el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
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: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
 - Nom comercial del producte 
 - Identificació del producte 
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- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
 - Pes net o volum del producte 
 - Data de caducitat 
 - Instruccions d'ús 
 - Dissolvents adequats 
 - Límits de temperatura 
 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
 - Toxicitat i inflamabilitat 
 - Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
 - Proporció mescla: Base/activador, en l‟emprimació  fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d‟esmalt, es comprovarà que l‟ etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l‟establert en la DT. Aquest control ha de complir l‟especificat en l‟apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d‟origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d‟idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d‟aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d‟una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de 
les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D‟ELEMENTS METÀL· LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d‟inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d‟anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d‟assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici 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 EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- 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, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Temperatura d‟inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d‟anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d‟assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - Adherència UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici 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. 
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 EN IMPRIMACIÓ 
D‟ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s‟acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d‟observar deficiències en l‟estat de conservació d‟ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
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s‟incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d‟identificació han de resultar d‟acord a les es pecificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d‟incompliment, es realitzarà l‟assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d‟acord a dites 
especificacions. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 
PARAMENTS: 
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. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 
 
 
B – MATERIALS 
B9 – MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 – MATERIALS PER A VORADES 
B965   PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d‟existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d‟absorció d‟aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d‟absorció d‟aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l‟assaig glaç -desglaç;  cap 
valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d‟aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d‟altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
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     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d‟amidament: la indicada a la descripció de l‟element 
Criteri d‟amidament: quantitat necessària subministrada a l‟obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l‟albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d‟entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l‟ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l‟abrasió i la resistència a 
la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d‟una unitat per paquet, o a l‟embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d‟entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l‟ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l‟abrasió i la resistència a 
la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l‟embalatge: marcat CE de conformitat amb el 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 usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc 
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 
vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d‟aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s‟ha de poder prescindir dels 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: 
Les mostres es prendran a l‟atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 
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1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT: 
No s‟acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades 
o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d‟incompliment, s‟incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d‟aigua, s‟han de complir,  en cada una de les 3 mostres, 
les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l‟especifica‟t. 
 
 
B – MATERIALS 
B9 – MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B98 – PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B981   PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
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 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
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- 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 
 
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. 
 
 
 
 
B – MATERIALS 
B9 – MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9E – MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 
B9E1   PANOTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
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La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d‟existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l‟amplària respecte de l‟amplària nominal: 
- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d‟una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior 
a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
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 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d‟avaluació de conformitat aplicable, d‟ acord 
amb el que disposa l‟apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc 
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 
vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l‟albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l‟ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 
mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel 
fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- 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 sí mbol normalitzat CE s‟ha d‟acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l‟any d‟impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l‟ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d‟ús interior: 
- Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per 
tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d‟aigua 
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          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d‟aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la 
Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 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. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l‟atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 
1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT: 
No s‟acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades 
o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d‟incompliment, s‟incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l‟especificat. 
 
 
B – MATERIALS 
B9 – MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H – MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H   MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
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. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment 
additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció 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 
- Mescla bituminosa discontinua  tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els t amisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant 
hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o 
en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d‟e star carbonitzada o 
sobreescalfada. 
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 
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 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 
13043, en funció de l‟ús previst 
- El grau de betum de penetració ha d‟estar inclòs entre els 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. 
      - 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 
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les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-2 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. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o  superior al 
corresponent a la categoria de escorriment del lligant - material máxim escorregut, segons l‟especificat en 
la taula 9 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA. 
     - Sensibilitat a l‟aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l‟especificat en 
la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l‟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. 
     -  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 CONTINUES: 
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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: 
- 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 
 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) 
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 DISCONTINUAS SMA: 
El codi de designació de la mescla s‟ ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb 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 11 de la 
UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent 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 13 de la UNE-
EN 13108-5. 
- 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, 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 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%. 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
|Tipus de mescla|              o bertura dels tamisos (mm)                      | 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|               |  22  |  16  | 11,2 |  8    | 5,6  |  4   |   2  |  0,5 | 0,063| 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 8          |      |      | 100  |90-100| 35-55|      | 20-30|      |  8-12| 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 11         |      |  100 |90-100| 60-80|      | 28-43| 25-35| 14-23|  7-9 | 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 11NR       |      |  100 |90-100| 60-80|      | 17-27| 15-25| 8-16 |  4-6 | 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
|SMA 16         | 100  |90-100|      | 20-35|      | 17-27| 15-23| 9-15 |  5-10| 
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
Contingut de lligant: 
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- 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% 
Additiu estabilitzant: s‟utilitzarà prioritàriament granulats de fibra de celulosa, en un percentatge no inferior 
a l‟estipulat seguidament, indicat sobre massa de la mescla, i en quantitat suficient com per assolir el 
nivell d‟escorriment prescrit: 
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 0,3% 
- SMA 11NR: >= 0,4% 
Escorriment de lligant en mescles tipus SMA (UNE-EN 12697-18, capítol 5): ha de ser inferior al 0,3% 
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% 
- 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% 
 
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. 
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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 
 
MESCLES CONTINUES: 
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: 
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas 
bituminosas drenantes. 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 
bituminosas tipo SMA. 
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 
- Mescles tipus SMA:  
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 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  
 - 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: 
- 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 
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- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses  BBTM A i el contingut de forats en les BBTM B i 
PA 
També es senyalitzaran: 
 - 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. 
MESCLES CONTINUES: 
 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. 
MESCLES DISCONTINUES: 
 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: 
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. 
 
 
 
B – MATERIALS 
BB – MATERIALS PER A PROTECCIONS I ABALISAMENT 
BBC – ABALISAMENT 
BBC1   ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d‟obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d‟abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d‟aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d‟alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l‟estabilitat del con i la seva col·locació en 
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posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d‟ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d‟estar allotjades en un departament estanc. 
L‟allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l‟entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d‟us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 
climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d‟estar sòlidament unida al pal de suport. 
L‟extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l‟adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a 
la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d‟ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l‟estabilitat del elements que formen la barrera 
i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
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. 
Ha d‟ anar acompanyat amb les instruccions d‟utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte 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 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
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obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 
 
 
B – MATERIALS 
BB – MATERIALS PER A PROTECCIONS I ABALISAMENT 
BBM – MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1   SENYALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 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 
     - 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. 
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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 
- 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 
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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 
galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante 
láminas 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: 
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. 
 
 
 
 
B – MATERIALS 
BB – MATERIALS PER A PROTECCIONS I ABALISAMENT 
BBM – MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2   BARRERES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir 
les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius 
de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d‟estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest haurà 
d‟acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi 
el compliment de les condicions especificades en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 
procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
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. 
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No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica a l projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :>= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega situada al mig 
del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus 
S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial 
les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions fixades en les 
normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 
d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus 
pòrtland o putzolànic d‟una classe no inferior a la 32,5. 
No s‟ha d‟utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L‟ús de ciment d‟altres 
tipus requereix una justificació especial. 
No s‟han d‟utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d‟adormiment i d‟enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d‟ adequada resistència i 
durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s‟ han de descompondre a 
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l‟obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
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- Fissures 
- Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d‟amidament: la indicada a la descripció de l‟element 
Criteri d‟amidament: quantitat necessària subministrada a l‟obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* 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. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 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 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 
com ara homologació del producte, autorització d‟ú s, aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d‟avisar a la DF, al menys amb una setmana d‟anticipació de l‟inici de 
la campanya de fabricació, per tal d‟enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L‟inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 
paràmetres dimensionals o mecànics de l‟element corresponent. En el transcurs d‟aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, s‟han de realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l‟homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d‟ 
autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada 
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d‟acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta 
marca i la identificació de les proves a què  han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del 
lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l‟ aplicació efectiva dels controls. 
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          - Examen del parc d‟aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les 
peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s‟escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l‟obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l‟aplicació de la Directiva 
89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries 
de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s‟escau) de la documentació que empara l‟entrega de cada lot, 
incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres 
que justifiquin l‟adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l‟absència de danys o imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l‟aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l‟espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera 
de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 
48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d‟adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
sobre 10 peces del lot (assajos d‟adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN 
ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada 
peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d‟ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s‟ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 
la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s‟ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
Els controls s‟ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El 
control de l‟alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop 
galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOM PLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
No s‟ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l‟obra sense el certificat de garantia i identificacions 
corresponents. 
Els criteris d‟acceptació, d‟acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l‟execució de 
les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D‟INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s‟acceptarà l‟ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor 
de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d‟incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d‟assaig (analitzar mé s peces), 
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acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L‟aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d‟adherè ncia han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser 
superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita 
especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no 
resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s‟ampliarà el control fins a un total de 
25 peces per lot. En cas d‟observar noves deficiències, es passarà  a controlar aquest aspecte sobre la 
totalitat de peces del lot. 
 
 
 
B – MATERIALS 
BB – MATERIALS PER A PROTECCIONS I ABALISAMENT 
BBM – MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM3   CARTELLS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
 - Acer galvanitzat 
 S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
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) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar 
preparats per a la unió amb l‟element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o 
làmina reflectora d'intensitat normal o alta.  
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
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 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
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 
     - 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. 
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Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
ACABAT DE L'ELEMENT 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 
- 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% 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un 
reforç perimetral  de 40 mm, unides entre elles i l‟element de suport mitjançant un conjunt de grapes 
d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
 - Amplària del reforç  perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
 - Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
 - Rectitud:  ± 0,2% 
 RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 
175 mm d'amplària, amb una sè rie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 
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mm, unides entre elles i l‟element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
 - Gruix:  ± 0,13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante 
láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 
Fabricación, características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 
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: 
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. 
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D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 – ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 – GRANULATS 
D03J   GRANULATS-CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de granulats i ciments sense aigua per a fer formigó incorporant l'aigua en el moment de projectar-
lo, per via seca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 10% del pes del ciment utilitzat. 
Les característiques de la mescla han de permetre que, un cop projectat el formigó, s'aconsegueixi la 
resistència prevista. 
La mida dels granulats s'ha d'ajustar al fus granulomètric aprovat per la DF, d'acord amb els assaigs 
previs de resistència. 
El tamany màxim del granulat ha de ser l'indicat a la DT. 
Humitat del granulat: >= 2%, <= 6% 
Temperatura el granulat:  >= 5°C 
 Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles") (UNE 83-116):  < 30 
 Temperatura del ciment:  <= 50°C 
  
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
L'additiu s'ha d'afegir a la mescla en sec. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
Temps màxim per a la seva utilització:  1,5 h 
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada dosificació assajada (mínim dues), es realitzaran els següents assaigs: 
- Confecció de 3 caixons segons la norma UNE 83602, per tal d‟ obtenir de cadascun, 6 provetes que 
s‟assajaran a compressió (3 a 7 dies i 3 a 28 dies) segons la norma UNE 83605. 
- Comprovació de la repercussió de l‟ú s de fibres i/o additius en la resistència del formigó projectat. Es 
realitzaran assaigs de resistència a compressió, seguint el mateix procediment, sobre una mescla igual 
sense additius i/o fibres (mescla patró). 
Assaigs de control: 
- Cada 50 m3 de volum projectat, o cada setmana si s‟ executa menys, es farà 1 caixó segons la norma 
UNE 83-602 per tal d‟obtenir 6 testimonis per a trencar a compressió (3 a 7 i 3 a 28 dies), segons la 
norma UNE 83605. 
- Control diari del consum de ciment i additiu. 
- Un cop al mes: 1 assaig granulomètric (UNE EN 933-1) i una determinació  de la humitat (NLT-102 i 
NLT-103) dels àrids utilitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els assaigs previs s‟han de realitzar a peu d‟obra, abans de començ ar-la, utilitzant les instal·lacions, 
medis i composició del formigó definitiu. 
Les condicions d‟obtenció de mostres, curat, conservació , tall i trencament estan desenvolupades en les 
normes UNE 83602 i UNE 83605. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT: 
No s‟acceptarà la fó rmula de treball si no es compleixen les condicions especificades tant a nivell de 
components com de la mescla. 
Degut a la dispersió dels resultats dels assaigs de formigó  projectat, el disseny de la mescla ha d‟intentar 
produir un material de resistència superior a l‟especificada. Com a valor orientatiu es pot prendre del 15% 
al 20% del valor mínim del tipus de resistè ncia corresponent, sense passar de 7 N/mm2. 
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Els resultats dels assaigs realitzats sobre provetes de formigó projectat amb fibres d‟ acer no han de ser 
pitjors, en cap cas, que els obtinguts a partir de provetes de formigó que no continguin fibres d‟acer. 
L‟assaig de control de resistè ncies es considera satisfactori quan el valor mig de la resistència de les 
provetes d‟una sèrie està per sobre de l‟exigida a la fórmula de treball. 
Es podran admetre desviacions sobre la corba granulomètrica de la fó rmula de treball de fins a un 5 % 
(en més o en menys), sempre que les toleràncies indicades a dita fórmula no siguin més estrictes. 
El contingut de fibres en via humida no ha de superar el 5% en pes de la mescla, i a mé s, el formigó 
haurà de tenir una consistència fluida.  
 
 
 
 
D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 – ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D05 – FORMIGONS AMB ADDITIUS 
 
 
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 planta. 
S'han considerat els tipus de formigons següents: 
- Formigó per a paviments vibrats, designat per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies. 
- Formigó compactat, designat per la Resistència a la tracció indirecta al cap de 7 dies, d'ús per a 
paviments de carreteres 
- Formigó magre 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Només s‟han d‟utilitzar additius que les seves caracterí stiques i comportament i efectes sobre la mescla, 
en utilitzar-los amb les proporcions previstes, siguin garantits pel fabricant. 
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'acord  
amb les prescripcions de la EHE i els artícles 550 i 551 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HF I RTB): 
La descripció del formigó pot indicar: 
- HF-n°: Resistència a flexotracció al cap de 28 dies (UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-5). 
- RTB-n°: Resistència a la tracció indirecta al cap de 7 dies (UNE-EN 12390-6). 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Toleràncies: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 1% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 1% 
- Contingut d'aigua:  ± 1% 
- Contingut d'additius:  ± 3% 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS HF: 
Resistència a la flexotracció al cap de 7 dies (UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5): >= 
0,8 x resistència al cap de 28 dies 
Classe del ciment:  32,5 N 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
CARACTERÍSTIQUES  DELS FORMIGONS RTB: 
Ha d'incloure un inhibidor d'adormiment. 
Tipus ciment:  CEM 
Tipus ciment del formigó amb cendres volants:  CEM I 
 CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ MAGRE: 
Ha d'incorporar un airejant. 
Classe de ciment:  32,5N o 42,5N 
Contingut de ciment:  >= 140 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 1,15 
Resistència a compressió al cap de 28 dies (UNE-EN 12390-3):  15-22 MPa 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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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.  
La dosificació dels diferents materials s'ha de fer de la forma següent: 
- El ciment s'ha de dosificar en pes, utilitzant bàscules i escales diferents de les emprades pels granulats. 
La tolerància en pes del ciment ha de ser ± 1%. 
- Els granulats s'han de dosificar en pes. La tolerància de les bàscules ha de ser de ± 0,3%. 
- L'aigua afegida directament a la pastada s'ha de mesurar en pes o en volum, amb una tolerància de ± 
1%. 
- Els additius en pols s'han de dosificar en pes, i els additius en pasta o líquids en pes o en volum. En 
qualsevol cas la tolerància ha de ser de ± 3%. 
Les bàscules han de tenir una precisió del 0,5% de la capacitat total de l'escala de la bàscula. 
Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que realitza la descàrrega 
- Hora límit d'ús del formigó 
FORMIGÓ AMB CENDRES VOLANTS: 
La central que subministri el formigó amb cendres volants, realitzarà un control sobre la producció segons 
art.81 de la EHE. 
Les cendres volants compliran les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
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) 
* 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. 
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 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGONS EN MASSA: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 series de 3 provetes p er pastada, de 6 pastades diferents, segons  la norma UNE EN 
12390-1. Per a cada sèrie es determinarà el contingut d‟aire ocluït  (UNE EN 12350-7) i la resistència a 
compressió a 7 i a 28 dies (UNE EN 12390-3).  
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: 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
          - Equivalent de sorra de l‟àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d‟argila (UNE 7133) 
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     - Com a mínim 1 cop a la setmana, o sempre que es canviï la procedència del subministrament: 
          - Índex de llenques de l‟àrid gros (UNE EN 933-3) 
     - 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) 
- 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), en el lot de formigonat: 
     - Contingut d‟aire ocluït en el formigó (UNE EN 12350-7) 
     - Consistència (UNE EN 12350-7) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ EN MASSA: 
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 DELS RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D‟INCOMPLIMENT EN FORMIGONS EN 
MASSA: 
Els assaigs de resistència a compressió simple a 28 dies (recepció d‟obra) es podran considerar 
satisfactoris si la mitjana de les sèries no es inferior a l‟exigida, i per tant s‟acceptarà el lot. Si fos inferior a 
ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tè cniques 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 la mitjana fos inferior al 90% de l‟exigida, es realitzaran assaigs d‟informació. 
 
 
 
 
D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 – ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 – FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060   FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
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). 
 
 
 
D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 – ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 – MORTERS I PASTES 
D070   MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l‟exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
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 Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, 
d‟acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 
compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
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: 
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No es podran utilitzar a l‟obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d‟ acord a 
les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 
 
 
D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 – ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 – MORTERS I PASTES 
D071   MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els segü ents additius: 
- Inclusor d‟aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l‟exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació 
a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
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 Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, 
d‟acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 
compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
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: 
No es podran utilitzar a l‟obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d‟ acord a 
les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 
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D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D9 – ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS 
D93 – CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS 
D937   CONGLOMERATS DE TERRA-CIMENT 
 
 
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 
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) 
 
 
 
D – ELEMENTS COMPOSTOS 
D9 – ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS 
D93 – CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS 
D938   CONGLOMERATS DE GRANULAT-CIMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elaboració del granulat-ciment en planta situada a l'obra. 
L'execució de l'element compost inclou les operacions següents: 
- Subministrament i acopi dels materials per a l‟elaboració del granulat-ciment 
- Elaboració del granulat-ciment en planta situada a l'obra 
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- Transport de la mescla al tall de treball 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per mescla homogènia de granulats, ciment i aigua. 
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 dosificació ha de ser l'especificada en el projecte o, en el seu defecte, la fixada per la DF. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- 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. 
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 
Contingut de ciment, en pes (C): 
- Sòl-ciment:  >= 3% 
- Grava-ciment:  >= 3,5% 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha d'elaborar a una planta capaç de dosificar de manera independent els granulats, el ciment, 
l'aigua i els additius. 
La amasadora ha d'estar neta abans de començar la fabricació de la mescla, i si és de tipus discontinu, 
s'ha de buidar completament després de cada preparació. 
L'ordre d'introducció dels materials a l'amasadora ha de ser: primer granulats i ciment, i quan la barreja 
sigui homogènia, l'aigua i eventualment els additius. 
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
El transport al lloc d'utilització s'ha de fer sense produir disgregacions ni pèrdues d'humitat. 
 
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) 
* 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 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA-CIMENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- De cada procedència del material granular i per qualsevol volum de producció  previst, es prendran 4 
mostres (UNE-EN 932-1) i sobre cadascuna d‟elles es determinarà: 
     - Coeficient de „Los Ángeles‟ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de partícules triturades de l‟àrid gros (UNE-EN 933-5); 
     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  
     - Granulometria (UNE-EN 933-1). 
  El Director d‟Obra podrà ordenar la realització dels segü ents assaigs addicionals: 
     - Proporció de terrossos d‟argila de l‟àrid gros i de l‟à rid fi (UNE 7133); 
     - Equivalent de sorra de l‟àrid fi (UNE-EN 933-8) i, al seu cas, de blau de metilè  (UNE-EN 933-9); 
     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 
  Si amb l‟àrid per la fabricació  de la grava-ciment s‟aportés certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions tècniques obligatòries de l‟article 513 del PG3 o estigués en possessió d‟ una marca, 
segell o distintiu de qualitat homologat, els criteris descrits fins ara per realitzar el control de procedència 
d‟aquest àrid no seran d‟aplicació obligatòria. 
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- Examen de la descà rrega del material granular a l‟apilament o a l‟alimentació de la central de fabricació, 
i de la mescla a la sortida del mesclador. 
- Per cada 1.000 m3  de material granular o cada dia si s‟empra menys material, sobre un mínim de 2 
mostres: 
     - Granulometria per tamisatge (UNE-EN 933-1) per cada fracció de l‟àrid de grava-ciment; 
     - Equivalent de sorra de l‟àrid fi (UNE-EN 933-8) i, al seu cas, de blau de metilè  (UNE-EN 933-9); 
- Per cada 5.000 m3 d‟àrids o una vegada a la setmana si s‟empra menys material: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 
     - Proporció de partícules triturades de l‟àrid gros (UNE-EN 933-5); 
- Al menys una vegada per lot i en tot cas 2 vegades al dia: 
     - Determinació de la humitat del material (UNE 103300). 
- Al menys una vegada per lot: 
     - Control del consum mig de ciment. 
- Cada 100 m3: 
     - Fabricació  de provetes (NLT-310) i comprovació de la resistència a compressió  (NLT-305). 
- Al menys una vegada al mes o quan es canviï de procedència: 
     - Contingut de matèria orgànica (UNE 103204); 
     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  
     - Coeficient de „Los Ángeles‟ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Proporció de terrossos d‟argila de l‟àrid gros i de l‟à rid fi (UNE 7133); 
- Cada 2.500 m3: 
     - Determinació de la reactivitat del material granular amb els àl calis del ciment (UNE 146507-1); 
     - Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat (UNE 103501) 
- Una vegada per cada tipus de compost: 
     - Determinació del termini de treballabilitat (UNE 41240); 
     - Assaig d‟espectrografia d‟infrarojos. 
- En cas necessari, segons el criteri del Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o del Director d‟Obra: 
     - Assaig de lixiviació del material granular (NLT-326). 
OPERACIONS DE CONTROL EN SÒL-CIMENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- De cada procedència del material granular i per qualsevol volum de producció  previst, es prendran 4 
mostres (UNE-EN 932-1) i sobre cadascuna d‟elles es determinarà: 
     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 
     - Contingut de matèria orgànica (UNE 103204); 
     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  
     - Granulometria (UNE-EN 933-1). 
- Examen de la descà rrega del material granular a l‟apilament o a l‟alimentació de la central de fabricació, 
i de la mescla a la sortida del mesclador. 
- Per cada 1.000 m3  de material granular o cada dia si s‟empra menys material, sobre un mínim de 2 
mostres: 
     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 
- Com a mínim 2 vegades al dia, sobre  al menys una mostra representativa de la mescla de components 
en sec (UNE-EN 932-1): 
     - Granulometria (UNE-EN 933-1). 
- Al menys una vegada per lot i en tot cas 2 vegades al dia: 
     - Determinació de la humitat del material (UNE 103300). 
- Al menys una vegada per lot: 
     - Control del consum mig de ciment. 
- Cada 100 m3: 
     - Fabricació  de provetes (NLT-310) i comprovació de la resistència a compressió  (NLT-305). 
- Al menys una vegada al mes o quan es canviï de procedència: 
     - Contingut de matèria orgànica (UNE 103204); 
     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  
- Cada 2.500 m3: 
     - Determinació de la reactivitat del material granular amb els àl calis del ciment (UNE 146507-1); 
     - Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat (UNE 103501) 
- Una vegada per cada tipus de compost: 
     - Determinació del termini de treballabilitat (UNE 41240); 
     - Assaig d‟espectrografia d‟infrarojos. 
- En cas necessari, segons el criteri del Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o del Director d‟Obra: 
     - Assaig de lixiviació del material granular (NLT-326). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S‟han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Quan s‟estableix la freqüència d‟assaig mínima de 2 per dia, se n‟ha de realitzar un durant el matí i l‟altre 
a la tarda. 
Les provetes per la comprovació de la resistència a compressió,  es fabricaran a partir de mostres 
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agafades a la descàrrega del mesclador, i es conservaran segons les condicions previstes a la UNE 
83301. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT: 
Si el contingut ponderal de sulfats solubles (SO 3) (UNE 103201) als materials granulars que es faran 
servir, fos superior a 0,5% en massa, haurà d‟emprar-se un ciment resistent als sulfats i aïllar 
adequadament aquestes capes del ferm de les obres de p as de formigó. 
Es considerarà com a lot, que s‟acceptarà o es rebutjarà  en bloc, al menor que resulti d‟aplicar els criteris 
següents: 
- 500 m de calçada; 
- 3.500 m2 de calçada; 
- La fracció construïda diàriament. 
Si la resistència mitja de les provetes del lot als 7 dies fos superior a la mí nima i inferior a la màxima, 
s‟acceptarà el lot. 
Si la resistència mitja fos superior a la màxima hauran de realitzar-se juntes de contracció per serratge a 
una distà ncia no superior a la indicada anteriorment (entre 3 i 4 m) i de forma que no quedin a menys de 
2,5 m de possibles esquerdes de retracció que s‟hagin pogut formar. 
Si la resistència mitja fos inferior a la mínima exigida, però no al seu 90%, el Contractista podrà triar entre 
acceptar les sancions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o sol·licitar la realització d‟ 
assaigs d‟informació. Si fos inferior al 90% de la mínima exigida, el Contractista podrà triar entre demolir el 
lot o esperar als resultats dels assaigs de resistència sobre testimonis. 
Els assaigs d‟informació per l‟avaluació de la resistència mecànica del lot no conforme es realitzaran, si 
s‟escau, comparant els resultats d‟assaigs a compressió simple de testimonis extrets d‟ aquest lot amb els 
extrets d‟un lot acceptat. Aquest haurà d‟estar lo més proper possible i amb unes condicions de posta en 
obra similars a les del lot no conforme. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el nombre de testimonis a extreure en cadascun dels 
lots (acceptat i no conforme), que en cap cas haurà de ser inferior a 4. L‟edat de trencament dels 
testimonis, que serà  la mateixa per ambdós lots, serà fixada per la DF. 
El valor mig dels resultats dels testimonis del lot no conforme es comprovarà amb el valor mig dels extrets 
al lot acceptat: 
- Si no fos inferior, el lot es podrà acceptar; 
- Si fos inferior a ell però no al seu 90%, s‟aplicarà al lot les sancions previstes al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars; 
- Si fos inferior al seu 90% però no al seu 80%, el Director d‟Obra podrà aplicar les sancions previstes pel 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o ordenar la demolició  del lot i la seva reconstrucció, per 
compte del Contractista; 
- Si fos inferior al seu 80%, es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del Contractista. 
 Si no es compleix alguna de les condicions indicades es rebutjarà el lot, que serà demolit, i el seu 
producte traslladat a abocador o emprat com indiqui la DF. 
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G. PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
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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 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d‟instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d‟instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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. 
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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 
 
 
 
G- PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G21B   ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
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. 
 
 
G- PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G21Z   ELEMENTS AUXILIARS PER A DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desplaçament a l'obra, muntatge i desmuntatge de l'equip de barrinat, amb totes les operacions i 
materials auxiliars necessaris per la seva posada en servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'equip ha de quedar instal·lat després del muntatge, al lloc indicat per la DF, amb les connexions fetes i 
preparat per a la seva posada en marxa.  
Una vegada instal·lada la maquinària s'ha de comprovar l‟adequació de la broca al material del mur i el 
seu diàmetre. 
Les unions entre els diferents accesoris de refrigeració per aigua han de ser estanques. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint les instruccions  
del tècnic de la Cia. Subministradora i de la DF. 
L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no fer malbé 
l'equip. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat utilitzada, acceptada per endavant i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
G- PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l‟adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, 
fora d'aquest à mbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de 
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat 
per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra 
vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de 
patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior 
a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre 
els treballs i avisar la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les 
precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn . 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de 
barrejar-se amb el sò l, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una 
capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui 
haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
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. 
 
 
 
G- PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G22 – MOVIMENTS DE TERRES 
G224   REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 
mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
 - Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
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 - Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 TALUSSOS: 
 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no 
originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfí cie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de 
reblir amb material adequat,  segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva 
substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un 
sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en 
l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
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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. 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G9 – FERMS I PAVIMENTS 
G96 – VORADES 
G965   VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
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 
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 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) 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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: 



Modificació d’usos i ordenació de la carretera C-37z entre Igualada i Òdena 
 

Plec de Prescripcions Tècniques  112 

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. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G9 – FERMS I PAVIMENTS 
G98 – GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
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. 
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 
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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. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G9 – FERMS I PAVIMENTS 
G9E – PAVIMENTS DE PANOT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d‟estar disposades formant alineacions rectes, segons l‟especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d‟ús restringit pel CTE no s‟admetran les discontinuïtats següents 
en el propi paviment ni en els encontres d‟aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s‟han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 
han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
 Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
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 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
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 panot. 
- Control de l‟aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d‟execució, d‟acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d‟acabat. 
CONTROL DE L‟OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- 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 fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D‟EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D‟INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  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. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G9 – FERMS I PAVIMENTS 
G9G – PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
G9GA   PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d‟argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l‟execució d‟una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
 - Amb regle vibratori 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
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En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d‟assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per 
la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons 
les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d‟acord amb l‟ article 86 de l‟EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 
3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s‟han de prendre les 
mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d‟enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pè rdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la 
partida d'obra, d‟acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i 
gruix que despré s s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h si s‟utilitzen ciments amb un inici d‟enduriment >= 2,30 h, si es prenen 
mesures per tal d‟inhibir l‟enduriment del formigó  o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 
un excés de formigó fresc en forma de cordó d‟alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al 
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formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa 
construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 
cuidar que el formigó que es col· loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats 
al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar 
el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 
mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 
capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, 
el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l‟especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a 
excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 
28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com 
a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres 
dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les 
mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques  o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i 
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de 
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç 
de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 
formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l‟encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
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 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 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: 
- Inspecció visual de la capa sobre la que s‟ha d‟ estendre el formigó. 
- Inspecció del procés d‟execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
- Execució d‟un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i 
als 54 dies de la seva estesa, s‟extrauran 6 testimonis cilí ndrics (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 resultat d‟aquest assaig servirà de referència per els 
assaigs d‟informació a realitzar en cas d‟incompliment de les resistències dels lots d‟ obra (control de 
materials). 
- Comprovació del gruix d‟estesa amb un punxó  graduat o altre procediment que aprovi la DF. 
- Comprovació de les cotes a l‟ eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb 
precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els 
perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l‟am plada i pendent transversal per a cada semiperfil. 
-  Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: 
     - Superfície màxima = 3500 m2 
     - Longitud màxima = 500 m 
     - Temps d‟execució <= 1 dia 
- Per a cada lot es controlarà: 
     - Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
     - S‟extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l‟espessor de les lloses i la homogeneïtat del 
formigó 
CONTROL D‟EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
La situació dels testimonis que s‟extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents 
restriccions: 
     - Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
     - Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà  a partir de les 24 hores següents 
a la seva execució. Els punts d‟extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran 
aleatòriament. 
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. 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
En cas de detectar incompliment en el gruix d‟un testimoni, es prendran nous testimonis prò xims al primer 
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre 
d‟assaigs de comprovació s‟incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l‟extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb 
formigó de la mateixa qualitat que l‟utilitzat a la resta de la capa, que serà  compactat i enrasat 
correctament. 
CONTROL DE L‟OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Obtenció del  coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies 
CONTROL DE L‟OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S‟han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
CONTROL DE L‟OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D‟INCOMPLIMENT: 
Si l‟incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors indicat s en la taula 1, 
es procedirà de la següent manera: 
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes de 
regularitat superficial mi tjançant fresat, sempre que no suposi una reducció de l‟espessor de la capa per 
sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície disposi d‟un acabat semblant al conjunt de 
l‟obra. A càrrec del Contractista es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i  retirada a la 
deixalleria. 
- Si els resultats de la regularitat  superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts a la taula 
1 en més del 10% de la longitud del tram controla t, es demolirà el lot i  es retirarà a deixalleria a càrrec 
del Contractista. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció plàstica, de 
longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu 
segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF. podrà 
acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions: 
- Si el junt més proper a l‟esquerda no s‟ha obert, s‟instal·laran a l‟ esquerda passadors o barres d‟unió, 
amb disposició similar als existents al junt. L‟esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels 
seus llavis. 
- Si el junt més proper a l‟esquerda s‟ha obert, s‟injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF  per tal de 
mantenir la continuïtat de la llosa. 
En lloses amb altres tipus d‟esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l‟acceptació o l‟enderroc total 
o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l‟esquerda s‟injectarà  tant aviat com sigui possible, 
amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d‟un enderroc parcial, cap 
element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 
La recepció definitiva d‟una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el perí ode de garantia, 
les esquerdes no han augmentat ni s‟han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF. 
ordenarà l‟enderroc total i posterior reconstrucció d e la llosa. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà  de fixar les penalitzacions a imposar per falta 
d‟espessor. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre l‟espessor mesurat i el prescrit fos positiva, i no més de 1 individu 
de la mostra presentés una merma (diferencia negativa) superior a 20 mm, s‟aplicarà, al preu unitari del 
lot, una penalització d‟un 0,5% por cada mil·límetre de la merma en qüestió. 
- Si la merma mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més de 1 individu de la mostra presenta una 
merma superior a 30 mm, s‟aplicarà, al preu  unitari del lot, una penalització d‟un 1% per cada mil·límetre 
de merma mitja. 
En els demés casos, se demolirà i reconstruirà el lot a expenses del Contractista. 
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d‟ estar compresa entre els límits especificats, i cap dels 
resultats individuals podrà  ser inferior a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho corregirà , a càrrec 
seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre), sempre que l‟espessor de la llos no 
sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G9 – FERMS I PAVIMENTS 
G9H – PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
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. 
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- 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, 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, 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 
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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.  
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 
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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. 
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: 
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- 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 
- 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, 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 
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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: 
- 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 
- 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 
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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; 
     -  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 
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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% 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
G9 – FERMS I PAVIMENTS 
G9J – REGS SENSE GRANULATS 
 
 
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. 
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S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada 
aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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. 
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. 
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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.  
- 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. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GB2 – BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A   PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 
barreres de seguretat, col·locats  sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col·locació i fixació dels trams 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT, o les 
aprovades per la DF. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT. 
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm: 
- Barrera simple:  55 cm 
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- Barrera doble (banda inferior):  45 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No s‟instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el temps compres entre la 
fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions 
d‟emmagatzematge no siguin adients. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 
d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d‟execució i d‟ obra, en el que, al menys, figuraran 
els següents conceptes: 
- Data d‟instal·lació. 
- Localització de l‟obra. 
- Clau de l‟obra 
- Nombre d‟elements instal·lats, per tipus. 
- Ubicació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les característiques i/o durabilitat de 
les barreres de seguretat instal·lades. 
La garantia 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. 
 
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació  del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec corresponent). 
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovarà l‟alçada del perfil respecte al terreny. 
- Revisió de l‟informe d‟execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s‟han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d‟anar a càrrec del contractista. 
S‟admetrà  el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones que hagin 
pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no superin els 10cm2 
ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la  superfície de recobriment. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GB2 – BARRERES DE SEGURETAT 
GB2B   SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 
- Amb amortidors 
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 - Sense amortidors 
 S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Clavat 
 - Formigonat 
 - Soldat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del perfil 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades al replanteig per la DF. 
Els suports han d‟estar situats cada 4 m, excepte si són soldats o col· locats sobre obra de fàbrica, on es 
separaran entre sí 2 m.  
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació  de la banda o bandes a l'alçada 
sobre el ferm que indica la DT. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la DT sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Alçària:  ± 2 cm 
 - Aplomat:  ± 1 cm/m 
 AMB AMORTIDORS: 
Els amortidors han d'estar col·locats a la posició  correcta, segons les indicacions de la DT Les fixacions 
s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
Grandària mínima del dau de formigó:  30 x 30 x 30 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
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. 
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: 
No s‟instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el temps compres entre la 
fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions 
d‟emmagatzematge no siguin adients. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 
N/mm2. 
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 
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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 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la resistència del terreny natural amb un assaig d‟aplicació de força al suport clavat 
(veure especificacions). Es realitzarà, com a mínim, 1 determinació cada 400 m de barrera de seguretat 
(O.C. 28/2009). 
- Inspecció de les caracterí stiques dels fonaments singulars dels suports (sobre terrenys poc resistents o 
massa durs i estructures). 
- 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. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GB2 – BARRERES DE SEGURETAT 
GB2Z   ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Extrem ancorat de barrera flexible 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
 - Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
EXTREM ANCORAT DE BARRERA FLEXIBLE: 
Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les 
especificacions de la DT. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT. 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 
protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la 
seva esquerra. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Revisió de l‟informe d‟execució presentat pel contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s‟han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D‟INCOMPLIMENT: 
La correcció dels defectes observats ha d‟anar a càrrec del contractista. 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GBA – SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
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 
 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 
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     - 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. 
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 
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tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
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: 
- 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. 
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- 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. 
- 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. 
 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GBB – SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1   SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
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 de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la 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: 
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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. 
- 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. 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GBB – SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB2   SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
 
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. 
- 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. 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GBB – SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB3   PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
 - Caixetins de ruta 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la 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. 
- 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 
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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. 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GB – PROTECCIONS I SENYALITZCIÓ 
GBC – ABALISAMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d‟ elements per a abalisament (senyalització) de carreteres. 
Es consideren els elements següents: 
- Fita d‟aresta de PVC 
- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica reflectant d‟ alta intensitat, nivell II, amb pal de suport d‟acer 
galvanitzat col·locat clavat o formigonat. 
- Captallums retrorreflectants col·locats sobre el paviment. 
- Fita miriamètrica col·locada sobre dau de formigó 
- Fita delineador d‟illeta. 
- Fita de vèrtex 
- Plafons direccionals per l‟abalisament de corbes 
L‟execució de la unitat d‟obra inclou les operacions següents: 
Fites d‟aresta de PVC: 
- Replanteig 
- Col·locació de la fita 
- Ancoratge de la fita 
Fita kilomètrica o semi-kilomètrica: 
- Replanteig 
- Preparació de la superfície a formigonar, en el seu cas 
- Muntatge i desmuntatge de l‟encofrat dels ciments, en el seu cas 
- Col·locació de les armadures dels ciments, en el seu cas 
- Formigonat, en el seu cas 
- Col·locació del suport 
- Subministrament de les plaques i els elements auxiliars de fixació 
- Fixació de les plaques als suports 
Captafaros retrorreflectant col·locat sobre el paviment: 
- Replanteig 
- Preparació de la superfície del paviment 
- Subministrament dels elements auxiliars de fixació 
- Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment 
Fita miriamètrica: 
- Replanteig 
- Preparació de la superfície a formigonar 
- Col·locació dels perns d‟ancoratge en la fonamentació 
- Subministrament dels elements de fixació necessaris 
- Col·locació del suport 
Plafons direccionals per abalissament de corbes: 
- Replanteig 
- Preparació de la superfície del paviment 
FITA D‟ARESTA DE PVC:  
La fita quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera. 
Quedarà vertical i perpendicular a l‟eix de la carretera. 
Quedarà amb la franja negra inclinada fins a l‟eix de la carretera. 
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades 
per la DF. 
Sobresortirà del terreny una alçada suficient per a que estigui a l‟alç ada especificada a la DT respecte a 
la rasant del paviment o, en el seu defecte, a la que indiqui la DF. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada serà tal que la senyal o rètol que li correspongui 
estiguin separats en més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L‟ancoratge del suport serà suficient per a resistir una empenta de 1,0 kN aplicats en el seu centre de 
gravetat. 
Les perforacions en el suport pel seu ancoratge estaran a la posició correcta.  
La senyal estarà fixada al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes en el 
replanteig previ, aprovat per la DF. 
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Resistirà un esforç de 1,0 kN aplicats en el seu centre de gravetat i una pressió del vent de 2,0 kN/m2, 
sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
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 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 PLAFONS DIRECCIONALS PER L‟ABALISAMENT DE CORBES: 
A l‟ entrada de la corba, i amb una visibilitat mínima de 100 m, es disposaran cap, un, dos o tres plafons 
direccionals per a advertir de la perillositat de la mateixa. Quan més gran sigui el nombre de plafons més 
gran é s la perillositat de la corba. 
Quan el nombre de plafons direccionals sigui superior a un, aquests es col·locaran adossats, superposats 
uns a sobre dels altres. 
Els plafons han de quedar perpendiculars a la visual del conductor. 
Així mateix i per una major seguretat vial es col·locaran plafons direccionals al llarg de la corba per a que 
el conductor pugui apreciar fàcilment la seva traçada. 
Aquests plafons, sempre senzills encara que el primer sigui doble o triple, han de quedar a una distància 
entre ells del 20% del radi de corba. 
Els plafons direccionals es col·locaran sempre de manera que la visual del conductor apreciï com a mínim 
tres i siguin perpendiculars a ells i a una alçària aproximada d‟1 m per  tal que quedin per sobre de les 
barreres de seguretat. 
La separació entre plafons superposats serà de 10 cm. 
CAPTALLUMS COL· LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 
El contorn dels captallum s retrorreflectants, un cop col·locats, no presentarà cantells afilats que 
constitueixin cap perill per la seguretat de la circulació vial 
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre se situïn fora de la calçada. 
FITA MIRAMÈTRICA: 
La fita quedarà en la posició  especificada a la DT p, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locat fora de la plataforma de la carretera. 
Quedarà vertical i perpendicular a l‟eix de la carretera. 
Quedarà fixat als fonaments amb el sistema d‟ancoratge disposat a tal fi pel fabricant. 
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la fita o en els suports d‟ancoratge 
amb el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant. 
FITA DELINEADOR D‟ILLETA: 
La fita quedarà a la posició  especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estaran col·locats al seu interior d‟una illeta pintada a sobre de la calçada, delimitant-la en tot el seu 
perímetre. 
Quedarà vertical i perpendicular a l‟eix de la carretera. 
Quedarà fixat al paviment amb el sistema amb el sistema d‟ancoratge disposat a tal fi pel fabricant. 
Queda expressament prohibit practicar transformacions al cos de la fita o en els suports d‟ancoratge amb 
el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant. 
FITA DE VÈRTEX: 
La fita quedarà a la posició  especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locat a l‟interior d‟una illeta pintada sobre la calçada, per davant de la barrera de seguretat. 
Quedarà vertical i perpendicular a l‟eix de la carretera. 
Quedarà amb els dos triangles indicadors de les direccions en que es bifurca el traçat de la carretera, 
convenientment alineats. 
Per a la seva fixació es procedirà al llastrat del mateix fins la marca de llastrat que hi ha en el seu interior 
En cap cas es practicaran forats en el cos de la fita per a fixar-la mecànicament. 
SUPORTS FORMIGONATS: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
FITA D‟ARESTA DE PVC:  
Una vegada col· locada la fita verticalment, s‟ha d‟ancorar introduint una barra transversal pel forat situat a 
250 mm de l‟extrem inferior. 
Es compactarà la terra al voltant de la fita de forma que es garanteixi la verticalitat i immobilitat. 
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
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No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació seran d‟acer galvanitzat. 
CAPTAFAROS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 
Abans de col·locar l‟element s‟ha de comprovar que la superfície del suport esta neta, sense defectes ni 
elements contaminants que puguin influir negativament en la seva fixació. 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els últims 
amb materials d‟anàloga naturalesa als d‟aquella. 
Abans de col·locar l‟element, en suports de formigó, cal eliminar tots els materials utilitzats en el procés de 
cura del formigó que puguin quedar en la superfície. 
La DT o, en el seu defecte la DF, podrà exigir les operacions de preparació de la superfície d‟aplicació, de 
reparació o d‟altres, que consideri necessàries,  per tal de garantir la fixació de l‟element. 
FITES DELINEADORES DE ILLETA I FITES DE VÈRTEX: 
Abans de procedir a la col·locació de la fita es realitzarà  una inspecció de la superfície del paviment a fi 
de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. 
Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície a fi d‟eliminar la brutícia o d‟altres 
elements contaminants que poguessin influir negativament a la fixació dels mateixos. 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els últims 
amb materials d‟anàloga naturalesa als d‟aquella. 
SUPORTS CLAVATS: 
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. 
SUPORTS FORMIGONATS: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitats realment col·locades a l‟obra segons l es especificacions de la DT, i aprovades per la DF. 
 
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. 
Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras. 
FITA D‟ARESTA DE PVC:  
UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) (PVC 
rígido). Características, medidas y métodos de ensayo. 
FITA DE VÈRTEX DE MATERIAL POLIMÈRIC: 
UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo. 
PLAFONS DIRECCIONALS PER L‟ABALISAMENT DE CORBES: 
UNE 135365:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionables de chapa de acero 
galvanizada. características y métodos de ensayo. 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GH – INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
GHM   ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
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. 
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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: 
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. 
 
 
G - PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
GH – INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
GHN   LLUMS PER A EXTERIORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per là mpada de vapor de 
mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip, amb là mpada de llum mixta, 
acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a 
equip o sense, amb là mpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
- 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. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, amb allotjament per a equip o 
sense, amb làmpada de llum mixta , acoblat al suport. 
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat. 
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat. 
- Llum deco ratiu amb difusor amb làmpada d‟incandescència, col·locat. 
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat.  
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus orientable, 
amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric amb suport 
d'alumini amb equip o sense, per a là mpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb equip 
incorporat o sense, per a là mpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport. 
 - Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, de 
bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d' aliatge  anticorrosiu, per a làmpada de quars-iode, encastat. 
S‟han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb pinça 
- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny 
- Encastada al paviment 
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. 
LLUM DECORATIU: 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
 - Posició en alçària:  ± 20 mm 
 - Posició lateral:  <= 50 mm 
 LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT: 
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. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 - Posició:  ± 50 mm 
LLUM SUBMERGIBLE: 
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament. 
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o 
ajustatge. 
A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor. 
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Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua. 
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
 - Posició lateral:  <= 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva  manipulació. 
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. 
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. 
LLUM SUBMERGIBLE: 
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 
d'estanquitat. 
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure del 
cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat. 
 
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. 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA: 
* UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento. 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento 
* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad. 
 
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. 
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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. 
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. 
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I. PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
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I – PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R – GESTIO DE RESIDUS 
I2R2   CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l‟obra: residu de construcció o demolició o 
material d‟excavació. 
S‟han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S‟han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d‟acord 
amb el que especifica l‟article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):>= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):>= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials cerà mics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició  que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
 Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l‟obra, s‟emmagatzemaran en els espais previstos a l‟obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d‟estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d‟acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s‟han de separar. 
Els residus especials s‟han de dipositar en una zona d‟emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d‟emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d‟estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d‟obra, per tal d‟evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d‟estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s‟han d‟emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d‟evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s‟han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d‟acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de l‟obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
 
I – PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R – GESTIO DE RESIDUS 
I2R5   TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l‟obra: residu de construcció o demolició o 
material d‟excavació. 
S‟han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d‟excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s‟han de separar. 
Els residus especials s‟han de dipositar en una zona d‟emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d‟emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d‟estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d‟obra, per tal d‟evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d‟estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s‟han d‟emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d‟evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s‟han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D‟EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 El contenidor ha d‟estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d‟abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i 
Enderrocs” de l‟obra. 
L‟abocada s‟ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l‟obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que 
tinguin l‟aprovació de la DF. 
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s‟ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s‟indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l‟obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d‟obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D‟EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D‟EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 
 
I – PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 – DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R – GESTIO DE RESIDUS 
I2RA   DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l‟obra: residu de construcció o demolició o 
material d‟excavació. 
S‟han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s‟ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D‟EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l‟abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l‟abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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La unitat d‟obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d‟abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar 
el certificat de disposició de residus, d‟acord amb l‟article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
	A. ASPECTES GENERALS
	B. MATERIALS
	D. ELEMENTS COMPOSTOS
	G. PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL
	I. PARTIDES D’OBRA DE DESPESES INDIRECTES


