
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

1. Pliego de cláusulas administrativas 
2. Pliego de condiciones técnicas 



Pliego de Cláusulas Administrativas 

1. Régimen Jurídico 

El contrato de obras del Estado se regirá peculiarmente por la Ley y 
Reglamento General de Contratos del Estado, por las prescripciones del 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares y, en lo que no 
resulte válidamente modificado por éste, por el presente Pliego. 

2. Conocimiento por parte del contratista del contrato y de sus normas 
reguladoras 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos 
o normas de toda índole promulgados por la Administración que puedan tener 
aplicación a la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación 
de su cumplimiento. 

3. Órganos de la administración 

A efectos de lo dispuesto en la normativa señalada en la cláusula 1, las 
menciones que la misma realice a "Administración" o a "Administración 
contratante" se entenderán referidas al Departamento ministerial a quien, por 
razón de la materia y de las consignaciones presupuestarias, corresponda la 
ejecución de las obras, cuyo titular resolverá definitivamente en vía 
administrativa cualesquiera cuestiones derivadas del contrato, a menos que tal 
competencia esté atribuida al Consejo de Ministros o haya sido objeto de 
desconcentración o delegación. 

Dicha autoridad podrá ejercer la potestad administrativa que le incumbe a 
través del "Servicio al que está adscrita la obra" y del "Facultativo Director de la 
obra". 

El "Servicio al que está adscrita la obra" (en lo sucesivo "Servicio") será 
mencionado en el pliego de cláusulas administrativas particulares con el 
nombre que le corresponde en la organización del Departamento. 

4. Dirección de obra 

El "Facultativo de la Administración Director de la obra" (en lo sucesivo 
"Director") es la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la 
obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y 
que integrarán la "Dirección de la obra" (en lo sucesivo "Dirección"). 
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El Director designado será comunicado al contratista por la 
Administración antes de la fecha de la comprobación del replanteo, y dicho 
Director procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las 
variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución de la obra 
serán puestas en conocimiento del contratista, por escrito. 

5. Contratista y su personal de obra 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la 
obra. Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta a la 
licitación de una obra quedarán obligadas solidariamente frente a la 
Administración y deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del 
Reglamento General de Contratación. 

Se entiende por "Delegado de obra del contratista" (en lo sucesivo 
"Delegado") la persona designada expresamente por el contratista y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria 
su actuación o presencia, según el Reglamento General de 
Contratación y los pliegos de cláusulas, así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica 
las órdenes recibidas de la Dirección. 
• Proponer a ésta a colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución. 

La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así 
haya sido establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la 
naturaleza de las obras y que el contratista designe además el personal 
facultativo necesario bajo la dependencia de aquél. 

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un 
nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa 
cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

6. Residencia del contratista en relación con la obra 

El contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un 
plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se le haya 
notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su 
Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. 

Esta residencia estará situada en las obras o de una localidad próxima 
a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como 
para cualquier cambio futuro el contratista deberá contar con la previa 
conformidad de la Administración. 
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Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el 
contratista o su delegado deberá residir en el lugar indicado, y sólo podrá 
ausentarse de él previa la comunicación a la dirección de la persona que 
designe para sustituirle. 

7. Oficina de obra del contratista 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y 
mantener durante la ejecución del contrato, una "Oficina de obra" en el 
lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 

El contratista deberá necesariamente conservar en ella copia 
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base 
del contrato y el "Libro de Ordenes"; a tales efectos la Administración 
suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha 
en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de 
obras sin previa autorización de la Dirección. 

8. Ordenes del contratista 

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por el servicio a 
que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del 
replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí 
o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por 
escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno 
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización 
de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder 
de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
contratista. 

9. Obligaciones del contratista respecto el libro de incidencia 

El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para 
la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la 
Administración pueda llevar correctamente un "Libro de Incidencias de la obra", 
cuando así lo decidiese aquélla. 
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10.  Facultades de la administración respecto del personal del contratista 

 Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurra en actos 
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración podrá exigirle la 
adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Contratación acerca del cumplimiento de los plazos y 
las causas de resolución del contrato. 

11. Obligaciones sociales y laborales 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función 
específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 
seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de 
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 
trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la 
Administración contratante. 

12. Indemnizaciones por cuenta del contratista 

Será obligación del contratista indemnizar los daños que se causen a la 
Administración o al personal dependiente de la misma, por iguales causas y 
con idénticas excepciones que las que con referencia a terceros señala el 
artículo 134 del Reglamento General de Contratación. 

13.  Gastos y tasas de cuenta del contratista 

El contratista estará obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y 
de formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajos 
facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y 
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, 
en la forma y cuantía que éstas señalen. 

14. Derechos del contratista en caso de fuerza mayor 

El contratista tendrá derecho a ser indemnizado por la Administración 
en los casos y forma que determina y establece en el Reglamento General 
de Contratación, si bien en el expediente deberá acreditar que, previamente 
al suceso, había tomado las medidas y precauciones razonables para 
prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los 
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materiales acopiados en la obra pudieran sufrir daños por eventos de la 
naturaleza. 

En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la 
adopción de las medidas y precauciones razonables por parte del 
contratista, a fin de segregar de aquélla los daños que se hubiesen podido 
evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente 
después de acaecer el hecho causa de los daños. 

15. Utilización por el contratista de bienes que aparezcan como 
consecuencia de la ejecución de la obra 

 El contratista podrá utilizar gratuitamente, pero sólo para la ejecución de 
la obra y con la previa autorización del Director de ésta, las rocas, los minerales 
y los manantiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución 
de la obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por 
él para dicha ejecución. 

16. Propiedad industrial y comercial 

El contratista, para utilizar materiales, suministros, procedimientos y 
equipo para la ejecución de la obra deberá obtener las cesiones, permisos y 
autorizaciones necesarios de los titulares de las patentes, modelos y 
marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los 
derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la 
propiedad industrial y comercial de los materiales, suministros, 
procedimientos y equipo utilizados en la obra, y deberá indemnizar a la 
Administración todos los daños y perjuicios que para la misma puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos 
derivados de las que, eventualmente puedan dirigirse contra el Estado. 

17. Protección de la industria nacional 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
en materia de ordenación y defensa de la industria nacional. 

18. Inscripciones en la obra 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su 
ejecución por el contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones 
que tengan establecidas la Administración, y, en su defecto, las que dé el 
Director. 

El contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados 
o expropiados por la Administración para la ejecución de la misma 
inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 
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19. Objetos hallados en las obras 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, 
antigüedades, monedas y, en general, objetos de todas clases que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del 
Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los 
derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones 
que para la extracción de tales objetos le sean indicados por la Dirección y 
derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los 
derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de 
las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar al personal 
empleado en la obra. 

20. Servidumbre 

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la 
ejecución de la obra y a reponer a su finalización todas aquellas 
servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto base del contrato. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la 
comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante su 
ejecución. 

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el 
mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con 
anterioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida 
relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le abonen los gastos 
correspondientes. 

Incumbe a la Administración promover las actuaciones precisas para 
legalizar las modificaciones que se deban introducir en las servidumbres 
que sean consecuencia de concesiones administrativas existentes antes de 
comenzar la obra. En este caso, la imputación de los gastos de tales 
modificaciones se regirá exclusivamente por los términos de la propia 
concesión aceptada, por las legislaciones específicas de tales concesiones 
o por la Ley de Expropiación Forzosa, en su caso. 

21. Inspección de la obra 

Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y 
directa, la inspección de la obra durante su ejecución a través de la 
Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones de un modo 
complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes. 
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El Contratista o su Delegado deberá acompañar en sus visitas 
inspectoras al Director o a las personas a que se refiere el párrafo anterior. 

22.  Conservación de la obra 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, 
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que 
tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación 
de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

23.  Señalización de la obra 

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la 
Dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o 
modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que 
establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de 
cuenta del contratista. 

24.  Acta de comprobación del replanteo 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o 
disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del 
proyecto, con especial y expresa referencia a las características 
geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar el cumplimiento del 
contrato. 

A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 
127 del Reglamento General de Contratación. Caso de que el contratista, 
sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo 
de la obra, justificándolo en la propia acta. 

La presencia del contratista en el acto de comprobación del replanteo 
podrá suplirse por la de un representante debidamente autorizado, quien 
asimismo suscribirá el acta correspondiente. 

Un ejemplar del acta se remitirá a la Administración, otro se entregará 
al contratista y un tercero a la Dirección. 
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25.  Gastos de comprobación del replanteo 

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 13 y a sus efectos serán de cuenta 
del contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de 
los representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la 
comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, 
plazos y cuantía que regulen las disposiciones vigentes y que se señalen en el 
pliego de cláusulas particulares de la obra que se trate. 

26.  Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del 
replanteo 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la 
necesidad de introducir modificaciones en el proyecto, el Director redactará 
en el plazo de quince días y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, 
una estimación razonada del importe de aquellas modificaciones. 

Si la Administración decide la modificación del proyecto, se procederá 
a redactar las modificaciones precisas para su viabilidad, acordando la 
suspensión temporal, total o parcial de la obra y ordenando, en este último 
caso, la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las 
modificaciones previstas en el proyecto. Una vez aprobado el proyecto 
modificado, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 59, será el vigente a 
los efectos del contrato. 

27.  Presentación del programa de trabajo 

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se 
deberán incluir los siguientes datos: 

• a. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que 
integran el proyecto, con expresión del volumen de éstas. 
• b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, 
instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus 
rendimientos medios. 
• c. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las 
diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones 
y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 
• d. Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre 
la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e 
instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 
• e. Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

28.  Aportación de equipo y maquinaria 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de 
aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 
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En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido 
condición necesaria la aportación por el contratista de un equipo de 
maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el Director exigirá 
aquella aportación en los mismos términos y detalle que se fijaron en tal 
ocasión. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución 
las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá 
retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser 
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de 
trabajo. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la 
Dirección, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario 
del equipo. Podrán también rechazar cualquier elemento que considere 
inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del contratista a 
reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo de diez 
días, contados a partir de la notificación que le haga por escrito el Director. 

El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del 
mismo a la conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 

29.  Insuficiencia de equipo 

El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de la dotación o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la 
ejecución de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los 
documentos del proyecto. 

30.  Expropiaciones 

Son de cargo del Estado la expropiación y el pago de los terrenos y bienes que 
haya de ocupar la obra. 

31. Ocupación temporal de terrenos a favor del contratista 

El contratista podrá solicitar de la Administración la incoación de 
expediente de ocupación temporal de terrenos en su favor, en los casos 
previstos en el artículo 108 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y con 
sujeción al procedimiento ordenado en el Título IV, Capítulo 1, de dicha Ley 
y preceptos concordantes a su Reglamento. 

Serán de cuenta del contratista cuantos gastos e indemnizaciones se 
produzcan por tal concepto. 

32.  Uso temporal de bienes del Estado 

Cuando el contratista ocupe temporalmente edificios u otros bienes 
muebles del Estado, tendrá la obligación de conservarlos y de repararlos en 
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caso de deterioro, para hacer su entrega, antes de la recepción definitiva de 
la obra, en perfecto estado de conservación, sin derecho a indemnización 
alguna por ello, ni por las mejoras eventualmente realizadas en los 
elementos utilizados. 

Si al hacer la entrega no hubiese cumplido el contratista con lo 
prescrito en el párrafo anterior, lo realizará la Administración a costa de 
aquél, incluso con cargo a la fianza depositada. 

Tanto el acto de la ocupación por el contratista como el de la posterior 
entrega por éste a la Administración deberán ser recogidos en sendas actas 
descriptivas del estado de los bienes de que se trata, con su 
correspondiente inventario, en su caso. Tales actas deberán ser suscritas 
por el Director y por el contratista o su Delegado. 

33.  Vigilancia de terrenos y bienes 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta 
recibir la orden correspondiente de la Dirección. 

A partir de ese momento y hasta la recepción definitiva de la obra, el 
contratista responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en 
los mismos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y 
no permitiendo ni consintiendo alteración en los lindes, ni que nadie 
deposite en los terrenos material alguno ajeno a la obra. De las infracciones 
a estos preceptos debe dar cuenta inmediata a la Dirección. 

34.  Procedencia de los materiales naturales 

El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que 
las obras precisen de los puntos que tenga por conveniente, siempre que 
los mismos reúnan las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones 
técnicas del contrato. 

En el caso de que la Administración hubiese establecido una concreta 
procedencia de aquellos materiales en el citado pliego y, posteriormente, 
fuese Imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o 
procedencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento 
General de Contratación. 

35.  Aprovechamiento de materiales 

El contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las 
sustancias minerales que se encuentren en los terrenos del Estado o de 
Corporaciones Locales, incluso de naturaleza comunal, así como abrir y 
explotar canteras en ellos, con sujeción a las normas y prescripciones 
establecidas por el ente público titular de aquéllos, con obligación de darle 
aviso anticipado de sus actividades previstas y respetando o reponiendo las 
servidumbres existentes así como adoptando las medidas oportunas para 
no perturbar el libre y seguro uso de dichos terrenos. 
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En todo caso, la actividad del contratista en esta clase de terrenos ha 
de ser compatible con las explotaciones que en ellos lleve a cabo el 
expresado titular. 

36.  Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia 
obra 

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones 
o talas que no utilice el contratista en la obra y puedan aprovecharse en 
cualquiera otra del Estado serán acopiados por aquél en los puntos y 
formas que ordene la Dirección, siéndole de abono los gastos 
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director, el 
contratista podrá disponer libremente de aquéllos. 

37.  Productos industriales en la obra 

Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por 
sus cualidades y características, sin poder hacer referencia a marcas, 
modelos o denominaciones específicas. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
constriñe a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el 
contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas. 

38.  Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los 
gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe 
máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y 
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca 
tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

39.  Instrucciones y Normas de obligado cumplimiento en la materia 

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y 
normas promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones 
generales y homologación de materiales, sin perjuicio de las especificas que el 
correspondiente pliego pueda establecer. 

40.  Almacenes 

El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos 
para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o 
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deterioro y siguiendo, en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la 
Dirección. 

41. Recepción y recusación de materiales 

El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo 
examen y aceptación por la Dirección en los términos y formas que ésta 
señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. 

Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que 
motiven tal decisión. El contratista podrá reclamar ante la Administración 
contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos 
no permitieren esperar la resolución por la Administración de la reclamación 
deducida, la Dirección podrá Imponer al contratista el empleo de los 
materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste el derecho de una 
indemnización de los perjuicios experimentados si la resolución superior le 
fuere favorable. 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime 
al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características 
exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 

42.  Retirada de materiales no empleados en la obra 

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su 
cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya 
no tengan empleo en la misma. 

43.  Obras defectuosas o mal ejecutadas 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista responderá 
de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin 
que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los 
representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, 
durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones 
y certificaciones parciales. 

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra 
defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración o de vicios del proyecto, salvo que éste haya 
sido presentado por el contratista al concurso correspondiente en la forma 
establecida por el artículo 35 de la Ley de Contratos del Estado. 
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44.  Demolición y reconstrucción de las obras mal ejecutadas y sus gastos 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección 
ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se 
den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la 
existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios 
o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones 
serán de cuenta del contratista, con derecho de éste a reclamar ante la 
Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la 
notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de 
obra por creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos 
incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la existencia real 
de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la 
Administración. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son sin embargo, 
admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación 
de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

45.  Mediciones 

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales 
mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está 
obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista o su Delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al 
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

 

13 
 



46.  Relaciones valoradas 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de 
obra ejecutada a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valora a mensual por 
el hecho de que, en algún mes, la obra realzada haya sido de pequeño 
volumen e incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 
suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que 
figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada 
unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas 
en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en 
cuenta lo prevenido en el presente pliego para abono de obras defectuosas, 
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo 
puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el 
párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

47.  Certificaciones 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se 
tramitarán por el Director en los siguientes diez días del período que 
corresponda. 

48.  Audiencia del contratista 

En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al 
contratista una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, 
a los efectos de su conformidad o reparos, que el contratista podrá formular 
en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de los 
expresados documentos. 

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se 
considerarán aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos 
su conformidad. 

El contratista no podrá alegar. en caso alguno, los usos y costumbres 
del país o región respecto de la aplicación de los precios o la medición de 
las unidades de obra. 

49.  Requisitos para el abono 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la 
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licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por 
la Administración. 

50.  Mejoras propuestas por el contratista 

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, 
el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los 
contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera partes 
de la obra o, en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que 
juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la 
mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá 
derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que 
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
contratado. 

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad 
adoptar la mejora propuesta por el contratista, se procederá en la forma 
establecida en la cláusula 59 de este pliego. 

51. Precios 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 
para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se 
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera 
de los que, bajo el título genérico de costes indirectos, se mencionan en el 
artículo 67 del Reglamento General de Contratación, se considerarán 
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas. 

52.  Partidas alzadas 

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

En su defecto se considerarán a los efectos de su abono: 

• A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser 
medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios 
unitarios, y 
• B. Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se 
refieren a trabajos cuya especificación figure en los documentos 
contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición 
según el pliego. 
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Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la 
contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las 
mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que 
integran una partida alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros 
de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se 
considere modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las 
dos condiciones siguientes: 

• 1ª. Que la Administración contratante haya aprobado, además de 
los nuevos precios, la justificación y descomposición del 
presupuesto de la partida alzada; y 
• 2ª. Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en 
cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en los cuadros 
de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del 
importe de la misma figurado en el proyecto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su 
totalidad, una vez terminados los trabajos u obras que se refieran, de 
acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego 
de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su 
abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una 
partida alzada de abono íntegro no figure en los documentos contractuales 
del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los 
fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte 
por escrito esta Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en 
caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General 
de Contratación. 

53.  Anualidades 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán 
de acuerdo con el ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la 
necesaria para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo 
que a juicio de la Dirección existiesen razones para estimarlo inconveniente. 

Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que 
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una 
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 

Cuando, excepcionalmente, la aceleración de los trabajos venga 
exigida por razones de interés público, la Administración se lo comunicará 
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al contratista y se redactará, si existe acuerdo, un nuevo programa de 
trabajo, acoplándolo a las nuevas circunstancias con la fijación, en su caso, 
del nuevo plazo total del contrato. 

En este supuesto, la Administración procederá, de conformidad con el 
contratista, a un reajuste de anualidades, siempre que lo permitan los 
remanentes de los créditos aplicables de que disponga el Departamento 
ministerial correspondiente. 

54.  Abonos a cuenta por materiales acopiados 

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y 
almacenados en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio 
sufran deterioro o desaparezcan se podrá abonar al contratista hasta el 75 
por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y 
teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe total 
de las unidades de obras en que queden incluidos tales materiales. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del 
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Contratación. 

Salvo lo que establezca el pliego de prescripciones particulares, el 
Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente. 

55.  Abonos a cuenta por instalaciones y equipo 

Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el 
artículo 143 del Reglamento General de Contratación, por razón del equipo 
y de las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, si son 
propiedad del contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha 
utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el programa 
de trabajo. 

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipo serán fijados, 
discrecionalmente, por el Director con las dos siguientes limitaciones: 

Primera 

El valor de las instalaciones y equipo, afectado por los porcentajes 
siguientes: 

• Vías de comunicación: 100% 
• Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios: 100% 
• Pabellones temporales para obreros: 90% 
• Instalaciones de abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamiento, suministro de energía, telefónica, etc.: 80% 
• Otras instalaciones: 70% 
• Maquinaria pesada: 60% 
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Segunda 

El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas 
instalaciones y equipo. 

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del contratista, 
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• a. Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipo de que 
se trate. 
• b. Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la 
obra la instalación o equipo de que se trate, y a no retirarlos hasta 
tanto que sea autorizado para ello por el Director. 
• c. Que haya presentado un programa de trabajo con indicación 
expresa de las instalaciones y equipo necesarios en cada una de 
las fases de la ejecución de la obra. 
• d. Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin 
a que se destinan en número, calidad, características y estado de 
conservación. 
• e. Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e 
identificado y valorado contradictoriamente en el acta 
correspondiente suscrita por el contratista y el Director. 

56.  Deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por instalaciones 
y equipo 

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones 
preparatorias a que se refiere la cláusula anterior se efectuará deduciendo 
de las certificaciones de obra ejecutada, expedidas a partir de la fecha de la 
concesión de aquéllos, un porcentaje del importe de las mismas que fijará el 
Director de modo que permita el reintegro del abono a cuenta antes de 
terminarse la obra, y que, por lo tanto, será superior al tanto por ciento que 
el abono a cuenta represente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar 
en la fecha de la concesión. 

Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se 
cancelen en menor período de tiempo, cuando: las circunstancias así lo 
aconsejen. 

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son 
totalmente independientes de otros descuentos que pudieran efectuarse 
sobre aquéllas por cualquier concepto. 

En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el 
reintegro total del abono a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa 
de aquélla. 
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57.  Avales prestados en garantía de abonos a cuenta por instalaciones y 
equipo 

Los avales cuya prestación obedezca a cuenta por instalaciones o 
equipo se constituirán a favor del Jefe del Servicio al que está adscrita la 
obra, debiendo cumplirse los requisitos señalados en los artículos 370 a 
378 del Reglamento General de Contratación, y se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en alguna de sus Sucursales, a disposición de 
aquél. 

Cuando haya de procederse contra un aval que garantice un abono a 
cuenta, la Entidad avalista correspondiente queda obligada a ingresar en 
metálico en la Caja General de Depósitos y a disposición del Jefe señalado 
en el párrafo anterior el todo o la parte que proceda de la cantidad 
garantizada, en el plazo de quince días, contados desde la fecha de recibo 
de la oportuna notificación. 

Las comisiones, intereses y demás gastos que se produzcan con 
ocasión de la expedición de los avales para estas operaciones serán de 
cuenta del empresario avalado. 

58.  Cancelación total o parcial de los avales en garantía de abonos a 
cuenta por acopio de materiales, instalaciones o acopio. 

El contratista podrá solicitar las cancelaciones del aval o de los avales 
constituidos en garantía de abonos a cuenta por acopio de materiales, 
instalaciones o equipos a medida que vayan teniendo lugar las deducciones 
para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos, siempre que tales 
deducciones tengan una cuantía por lo menos igual al importe de la 
garantía que se pretende cancelar. 

Estas cancelaciones serán acordadas por el Jefe del Servicio al que 
está adscrita la obra, previo informe favorable del Director. 

59.  Ejecución de las modificaciones del proyecto 

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las 
obras que rige el contrato, el Director redactará la oportuna propuesta 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 
La aprobación por la Administración requerirá la previa audiencia del 
contratista, el informe de la oficina de supervisión de proyectos y la 
fiscalización del gasto correspondiente. 

Una vez dicha aprobación se produzca, la Administración entregará al 
contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto de 
nueva redacción motivada por variación en el número de unidades previsto 
o por la introducción de unidades nuevas. Estas copias serán autorizadas 
con la firma del Director. 
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60.  Precio de las unidades de obra no previstas en el contrato 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades 
de obra que no figuren en el presupuesto del proyecto base del contrato, la 
propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto 
resulte de aplicación en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 
cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo 
lugar la licitación del mismo. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se 
considerarán incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del 
proyecto que sirvió de base para el contrato, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 150 del Reglamento General de Contratación. 

61. Variaciones en el plazo de ejecución por modificaciones del proyecto 

Acordada por la Administración la redacción de modificaciones del 
proyecto que impliquen la imposibilidad de continuar ejecutando 
determinadas partes de la obra contratada, deberá acordarse igualmente la 
suspensión temporal, parcial o total, de la obra. 

En cuanto a la variación en más o menos de los plazos que se deriven 
de la ejecución de las modificaciones del proyecto aprobadas, se estará a lo 
establecido en el artículo 149 del Reglamento General de Contratación, sin 
perjuicio de lo que proceda si hubiera habido lugar a suspensión temporal, 
parcial o total. 

62.  Modificaciones no autorizadas 

Ni el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobación de 
aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente. 

Exceptuándose aquellas modificaciones que, durante la correcta 
ejecución de la obra, se produzcan únicamente por variación en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones 
del proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación provisional, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al diez por 
ciento del precio del contrato. No obstante, cuando posteriormente a la 
producción de algunas de estas variaciones hubiere necesidad de introducir 
en el proyecto modificaciones de otra naturaleza, habrán de ser recogidas 
aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la 
liquidación provisional de las obras. 

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas 
por la Administración originarán responsabilidad en el contratista, sin 
perjuicio de la que le pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la 
dirección, inspección o vigilancia de las obras. 
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En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de 
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para 
garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya 
ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. 

La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la 
Administración contratante, a fin de que ésta incoe el expediente de 
autorización del gasto correspondiente. 

63.  Suspensiones temporales 

Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de 
obras que no constituyan la totalidad de la obra contratada, se utilizará la 
denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del acta de 
suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si 
a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación 
"Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" 
sin concretar o calificar el alcance de la misma. 

64.  Actas de suspensión 

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, 
parcial o total de la obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la 
correspondiente acta de suspensión. que deberá ir firmada por el Director y 
el contratista. y en la que se hará constar el acuerdo de la Administración 
que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes o la 
totalidad de la obra afectadas por aquélla. 

Al acta se debe acompañar. como anejo y en relación con la parte o 
partes suspendidas, la medición tanto de la obra ejecutada en dicha o 
dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en las mismas. 

La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a 
la Administración contratante. 

65.  Daños y perjuicios al contratista 

Si la Administración, por acordar una suspensión temporal que exceda del 
período de tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes 
tuviere que abonar daños y perjuicios al contratista, su determinación atenderá, 
entre otros factores, a la perturbación que la suspensión hubiera producido en 
el ritmo de ejecución previsto en el programa de trabajos, con la consiguiente 
repercusión en la utilización de maquinaria y de personal, y a la relación que 
represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspensión con el 
presupuesto total de la obra contratada. 
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66.  Sanciones al contratista por daños y perjuicios en casos de resolución 
por casos imputables al mismo 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, la 
fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará por el 
Director y resolverá la Administración, previa audiencia del contratista. 

67.  Fallecimiento del contratista individual 

En el caso de fallecimiento del contratista individual, su Delegado o 
quienes pudieren considerarse herederos de aquél deberán comunicar tal 
defunción a la Administración inmediatamente después de conocer el 
hecho. Todo retraso injustificado, negligente o doloso, en realizar tal 
comunicación, que cause daños y perjuicios a la Administración y al bien 
público, dará lugar a la correspondiente indemnización, para cuya 
determinación se estará a los requisitos y trámites establecidos en la 
cláusula anterior. 

Tanto en dicho supuesto como si la Administración conoce el óbito sin 
mediar aquella comunicación, citará personalmente a quienes hayan 
acreditado ante ella su condición de herederos, o por edictos en otro caso, 
a fin de que, en el plazo que señale, no inferior a tres meses desde la 
citación, puedan ejercitar los herederos su derecho a ofrecer la continuación 
de la ejecución de la obra sin variar las condiciones estipuladas en el 
contrato. 

68.  Causas de resolución del contrato referidas al caso de agrupación 
temporal de empresas 

Cuando alguna de las Empresas que forman parte de una agrupación temporal 
quede comprendida en alguna de las circunstancias previstas en los números 
4, 5 y 6 del artículo 157 del Reglamento General de Contratación, la 
Administración estará facultada para exigir el estricto cumplimiento de las 
obligaciones pendientes del contrato a las restantes Empresas que formen la 
agrupación temporal o para acordar la resolución del mismo. 

69.  Plazo para retirar instalaciones y equipo 

Acordada la resolución del contrato, la Dirección debe fijar al contratista un 
plazo para abandonar la obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo 
aportado a la ejecución de la misma. 

70.  Aviso de terminación de la obra 

El contratista o su Delegado, con una antelación de cuarenta y cinco 
días hábiles, comunicará por escrito a la Dirección la fecha prevista para la 
terminación de la obra. 

El Director, en caso de conformidad con la citada comunicación del 
contratista, la elevará con su informe, con una antelación de un mes 
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respecto a la fecha de terminación de la obra, a la Administración, a los 
efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para la 
recepción provisional. 

71. Acta de recepción provisional 

El representante a que se refiere la cláusula anterior fijará la fecha de 
la recepción provisional y, a dicho objeto, citará por escrito al Director y al 
contratista o su Delegado. 

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación 
autorizada, tiene la obligación de asistir a las recepciones de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esa obligación, no podrá ejercitar 
derecho alguno que pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la 
posibilidad de hacer constar en el acta reclamación alguna en orden al 
estado de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los 
trabajos que deba realizar en el plazo de garantía, sino solamente con 
posterioridad, en el plazo de diez días, y previa alegación y justificación 
fehaciente de que su ausencia fue debida a causas que no le fueron 
imputables. 

De la recepción provisional se extenderá acta en triplicado ejemplar, 
que firmarán el representante de la Administración en la recepción, el 
Director y el contratista o su Delegado, siempre que hayan asistido al acto 
de la recepción, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los 
firmantes. Si el contratista o su Delegado no han asistido a la recepción 
provisional, el representante de la Administración le remitirá, con acuse de 
recibo, un ejemplar del acta. 

72.  Incumplimiento del plazo para realizar la recepción provisional 

Si la recepción provisional de la obra se efectuare pasado el plazo de 
un mes contado a partir de la fecha de terminación de aquélla y la demora 
fuera imputable a la Administración, el contratista tendrá derecho a ser 
indemnizado de los perjuicios que la demora le irrogue si así lo solicita por 
escrito al amparo del artículo 158 del Reglamento General de Contratación. 

En el caso de no asistencia a la recepción provisional del contratista o 
de su Delegado, el derecho expresado solamente podrá ejercitarse previa la 
alegación y justificación fehaciente exigidas por la cláusula anterior. 

73.  Conservación de la obra durante el plazo de garantía 

El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
y según las instrucciones que reciba de la Dirección, siempre de forma que 
tales trabajos no obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente a 
la obra. 
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El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan 
producirse en la obra durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que 
los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran 
hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al 
incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en 
dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los 
trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones 
debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los 
citados trabajos. 

74.  Medición general 

El Director de la obra citará, con acuse de recibo, al contratista o a su 
Delegado, fijando la fecha en que, en función del plazo establecido para la 
liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de procederse a su 
medición general. 

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegación 
autorizada, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de 
la medición general que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean 
imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar reclamación alguna 
en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la 
Administración que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y 
justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos 
complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y 
las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de 
Incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios 
el Director y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán el 
Director y el contratista o su Delegado, retirando un ejemplar cada uno de 
los firmantes y remitiendo el tercero el Director a la Administración 
contratante. Si el contratista o su delegado no han asistido a la medición, la 
Dirección le remitirá, con acuse de recibo un ejemplar del acta. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el 
resultado de la medición general las dirigirá por escrito a la Administración 
por conducto del Director, el cual las elevará a aquélla con su informe. 

75.  Liquidación provisional 

El Director formulará la liquidación provisional aplicando al resultado 
de la medición general los precios y condiciones económicas del contrato. 

Los reparos que estime oportunos hacer el contratista a la vista de la 
liquidación provisional los dirigirá, por escrito, a la Administración en la 
forma establecida en el último párrafo de la cláusula anterior y dentro del 
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plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra 
conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 

76.  Acta de recepción definitiva 

El Director comunicará a la Administración, con una antelación mínima 
de un mes, la fecha de terminación del plazo de garantía, a los efectos de 
que aquélla proceda a la designación de un representante de la recepción 
definitiva, el cual fijará la fecha de celebración de la misma, dando cuenta a 
la Intervención General del Estado, con antelación mínima de diez días, a 
los efectos de que designe, en su caso, un representante propio y citando 
por escrito al Director y al contratista o a su Delegado. 

La asistencia del contratista a la recepción definitiva se regirá por 
idénticos principios, reglas y trámites que los expresados para la recepción 
provisional. 

Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos 
sean los comparecientes al mismo, quienes los firmarán y retirarán un 
ejemplar cada uno. 

Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las 
condiciones debidas para ser recibida con carácter definitivo, se hará 
constar así en el acta y se incluirán en ésta las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, señalándose un 
nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones; 
transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los mismos trámites y 
requisitos señalados, a fin de proceder a su recepción definitiva. 

Si el contratista o su Delegado no ha asistido a la recepción definitiva, 
el representante de la Administración le remitirá, con acuse de recibo, un 
ejemplar del acta. 

77. Incumplimiento del plazo para realizar la recepción definitiva 

Si la recepción definitiva de la obra se efectuare pasado más de un 
mes después de la fecha de terminación del plazo de garantía y la demora 
fuera imputable a la Administración, ésta deberá abonar al contratista los 
gastos de conservación de la obra durante el tiempo que exceda del plazo 
citado, si aquél solicita por escrito el cumplimiento de esta obligación. 

A los efectos anteriores, cuando figure en el presupuesto una partida 
alzada para atender a los gastos de conservación durante el plazo de 
garantía, el gasto adicional a que se refiere el párrafo anterior se 
determinará aplicando a aquella partida alzada la misma proporción que 
haya entre la duración del plazo de garantía y el período de demora, tal 
como se ha definido en el mismo precepto. De no existir partida alzada para 
estos fines el importe de los gastos a abonar será fijado por la 
Administración a propuesta justificada del contratista y previo informe del 
Director. 
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78.  Liquidación definitiva 

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de la recepción definitiva, dando vista de la 
misma al contratista. 

Los reparos que éste estime oportuno formular a la liquidación 
definitiva deberán dirigirse por escrito a la Administración por conducto del 
Director, quien los elevará a aquélla con su informe. Si pasado el plazo de 
treinta días el contratista no ha contestado por escrito, con su aceptación o 
reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y 
detalles de la liquidación. 

La aprobación de ésta por la Administración será notificada al 
contratista. 

79.  Saldo de la liquidación definitiva y certificación de la liquidación 

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá 
certificación de la misma si el saldo es favorable al contratista. 

Si fuere favorable a la Administración, ésta requerirá al contratista para 
que proceda al reintegro del exceso percibido y en tanto aquél no lo hiciere 
así no podrá procederse a la devolución de la fianza. 
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3 - CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
39 - FERMS I PAVIMENTS 
394 - FERMS I PAVIMENTS SEMIFLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

39412311. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 
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- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 

Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
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 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. 

 

 

395 - FERMS I PAVIMENTS FLEXIBLES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

39518121. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 
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- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 
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Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
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 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. 

 

  



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

10 

  

 

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

EG41131A,EG41T49D,EG415857. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , 

bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols p rotegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 

tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parc ial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 

protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

 - Per a protecció de línies elèctriques d'alimenta ció a receptors (PIA) 

 - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

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

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant l a pressió de visos. 

Tots els conductors han de quedar connectats als bo rns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d 'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre u n perfil DIN simètric a l’interior d’ una 

caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha d e subjectar pel mecanisme de fixació 

disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sob re una placa base aïllant a l'interior 

d’una caixa també aïllant. En aquest cas l’interrup tor s’ha de subjectar pels punts disposats 

a tal fi pel fabricant. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar c orrectament en les condicions normals 

exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun p aràmetre han d’ estar ajustats a les 

condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

ICP: 
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Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'en trada de la derivació individual. 

PIA: 

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interr uptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 Els interruptors han de muntar-se segons les indic acions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans d e procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i n eutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’apa rell corresponen a les especificades a la 

DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin apresta ts de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es fara n servir terminals per a fer les 

connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de conn exionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics. 
 
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 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotér micos, para control de potencia, de 1,5 a 

63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magneto térmicos para control de potencia de 1,5 A 

a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para in stalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para  instalaciones domésticas y análogas para 

la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáti cos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidade s. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió  de contacte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

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. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 

 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 
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- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat. 

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 

a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 

 

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

EG42129D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent di ferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 
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- Interruptors automàtics diferencials per a muntar  en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per  a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a munt ar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a tre ballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

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

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als bo rns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d 'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar c orrectament en les condicions normals 

exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun p aràmetre han d’ estar ajustats a les 

condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant l a pressió de visos. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’i nterior d’una caixa o armari. L’interruptor 

s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat  per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’inte rruptor automà tic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament pro hibit modificar aquests conductors per a 

fer les connexions. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’i nterior d’una caixa o armari. L’interruptor 

s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat  per a tal fi. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’inte rruptor automà tic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament pro hibit modificar aquests conductors per a 

fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre u n perfil DIN simètric a l’interior d’ una 

caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha d e subjectar pel mecanisme de fixació 

disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic,  la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb 

els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 Els interruptors han de muntar-se segons les indic acions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans d e procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 
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S’han d’identificar els conductors de cada fase i n eutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’apa rell corresponen a les especificades a la 

DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin apresta ts de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es fara n servir terminals per a fer les 

connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de conn exionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics. 
 
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 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió  de contacte. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

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. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 

 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat. 

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
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Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 

a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE R ESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2194XL5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments 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 fo rmigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns 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 trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta 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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons 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 mobilia ri 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 conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
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 esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons l es 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 

 

 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F221A420. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterra ni o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, e n el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externe s 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treba ll preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, 

que té un assaig de resistència a la compressió sim ple entre 5 i 25 MPa. 
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Es considera roca de resistència mitja, la que es p ot trencar amb un cop de martell i que no 

es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de r esistència a la compressió simple entre 25 

i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que neces sita més d’un cop de martell per trencar-

se, que té un assaig de resistència a la compressió  simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s directa quan l’existència de rampa o 

d’altres condicionants de l’obra permeten que els m itjans d’excavació realitzin l’excavació i 

la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s in directa quan la inexistència de rampa 

o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la 

càrrega de terres i és necessària la utilització d’ una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i q ualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin desto rbar el desenvolupament de treballs 

posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desen volupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres eleme nts existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conse rvar. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots e ls materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O B UIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans su perfí cies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres difi cultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes  o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar e n una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procé s del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es pr odueixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines pe rcussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 
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F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2225121. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de for ma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
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Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases pe r a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara ro ques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF.  L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resu ltar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tr eball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veï nes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
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Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de f onamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l’acció de la cullera o el martell, alert ant de la presè ncia de serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F226170F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Estesa i compactació de terres per tongades de dife rents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinà ria, amb la fina litat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

 - Fonament de terraplé amb una compactació del 95%  al 100% PN 

 - Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al  100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95%  al 100% PN o del 90% al 95% PM 

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

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'estesa 

 - Humectació o dessecació de les terres, en cas ne cessari 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 
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- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, p er les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitza r a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/20 02, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colap sables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de ma terial marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 mod ificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terre s naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir el s productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les  prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un as sentament superior al 1% de l’altura 
inicial de la mostra al realitzar l’ assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que  es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al  seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relac ió a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua depe ndrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar le s que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’h auria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el se u ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions  nomé s es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona de l terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal  i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima materia l 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sob re placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
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Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviac ió respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  -  2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Planor:  ± 20 mm/m 

 SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al  fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L’espessor mínim s erà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, a dequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, q ue les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a le s condicions de compactació  de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritz ada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podra n utilitzar sò ls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior , s’haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’obra. 

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona comp resa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequat s o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de pos ada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR  < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; pe r tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estu di especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’artic le 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflame nt lliure superior al 3% al realitzar 
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utili tzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cu res a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les cara cterí stiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les co ndicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humi da, amb relació a la humitat òptima de 
l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terrapl è ha d’estar autoritzada pel Director d’ 
obra, i a més, el contingut en aquesta substància h aurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracterís tiques especials en coronació i espigons 
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- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i i mpermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona  del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es pod ran utilitzar sò ls que continguin fins a 
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mí nim. 
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o sele ccionats, sem pre que la seva capacitat de 
suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i  que l’índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables , però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixi n les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col ·lapsable, o amb un contingut de mé s del 
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d’evita r la filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritz ada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la D F també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment p revist i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efec tes climatològics quan no s’utilitzin 
proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents,  cal col·locar les capes inicials amb el 

gruix mí nim necessari per tal de suportar les càrr egues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successive s, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gr uixuts o làmines geotè xtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho  indiqui el Projecte. 
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Els equips de transport i d'estesa han d'operar per  capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s 'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser in ferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s' ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el no u terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'h a d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pende nt adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obt enir la densitat i el grau de saturació  

exigits en la DT, considerant el tipus de material,  el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació , un cop estesa la t ongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja si gui a la zona de procedència, a 

l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim 

del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres pro cediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han  de ser les definides per la DF en funció  
dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant  la possible acció erosiva o sedimentaria 

de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfíci e (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les ins truccions de la DF. 

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. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 
En casos de fonamentació  irregular, com ara terrap lens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per  tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmag atzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de troba r zones segregades o contaminades per pols, 
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per contacte amb la superfície de base o per inclus ió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 

- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d’una tongada. 

- Control de compactació d’una tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’ha de  considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A 

efectes d’obtenir el grau de compactació  exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels 

terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb 

característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
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 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir 

una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, s’ha de 

treballar  sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’han d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que 

s’hagin produït. 

 

 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F228A80A. 

 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja qua n la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2° C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de ca sos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al r ebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'ha n de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s i uniformes , sensiblement paral·leles a 
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les caracte rístiques  uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb e ls mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d' humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

33 

  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres pro cediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada fins que l'última s'hagi as secat bé, 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més  seca, de forma que l'humitat resultant 
sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructur es de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix  nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estruct ura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la  instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàrie s per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de fo rma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o c ontaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estr anys, cal  procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materi als de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separac ió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 La partida d'obra inclou el subministrament i apor tació del material en cas de graves, tot-u 
o material provinent del reciclatge de residus de l a construcció, i no està inclòs en cas de 
que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
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- Inspecció visual de la base sobre la que s'assent arà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega de ls camions, retirant al que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de gran dària superior al admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació  visual del grui x i amplada de les tongades d'execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot d e control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d' estesa, amb una superfície màxima de 1 50 
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i  densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà l a humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i so bre l'eix de la plataforma en la coronació  
del reblert, i control de l'amplada de la tongada e stesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capa ços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits e n sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.  En el cas de reblerts d' estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50  cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'I NCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense co rregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracci ó-compactació”, la inspecció visual té una 
importà ncia fonamental en el control dels reblerts , tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de 
la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 1 03501), i del 95 % en la resta de zones. En 
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones  contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d' 
utilitzar, per causes justificades, sòls amb caract erístiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de càrrega complirà  les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la  capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballar à sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarame nt localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s' intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 

 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A  INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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F2R450DA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats 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: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a 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 re baix, 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 ca pa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del s eu 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 RESI DUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Resi dus 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 certif icat 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 resid u 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 iden tificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, 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 p roteccions 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. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
 
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. 

 

 

F9 - PAVIMENTS 
F96 - VORADES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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F96512D5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada de peces pedra o  de formigó col·locades s obre base de formigó 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 

de formigó.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vora da + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col· locada ha de tenir un aspecte unifor me, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 

a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al matei x pla que el paviment de la vorera, en cap 

cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'anc oratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera h a d'estar segellada en tot el seu 

perímetre. 
 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

38 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà  un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobrimen t d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen amb les especificades al 

projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

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: 
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Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

F97 - RIGOLES 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F97422AA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, col·locades amb 

morter. 

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

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara su perior ha de tenir un pendent transversal 

del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
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- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i unif orme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes . 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats a mb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa d e morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se ab eurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 

l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els 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: 
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Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

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. 

 

 

F99 - ESCOCELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9915345FA36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'escocells per a voreres. 

S'han considerat els escocells formats amb els mate rials següents: 

- Peces prefabricades de morter de ciment 

 - Totxanes o maons foradats 
  - Xapa d’acer galvanitzat 
 - Xapa d’acer amb acabat “corten” 

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

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades  amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó de la base 
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- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

- Arrebossat de l'escocell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Les peces que formen l'escocell no han de tenir esc antonaments, esquerdes o d'altres defectes 

visibles.  

El formigó de la base ha de quedar uniforme, contin u i la seva resistència característica 

estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 

quedar visible. 

Les parets de l'escocell acabat han de quedar a esc aire, planes i aplomades. Les peces h an de 

quedar ben travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 

 ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions:  ± 15 mm 

 - Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

 - Nivell:  ± 10 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/m 

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts:  ± 1 mm 
 ESCOCELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada 

en la DT 

La part superior de l’escocell ha de quedar en un m ateix pla que el paviment de la vorera, no 

ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ ancoratge. 

La unió de l’escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 

perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

43 

  

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la quali tat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 

projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la c onstrucció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F9F5E4RA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i jun ts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de so rra i junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb m orter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 

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

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejun tats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 
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En la col·locació sobre llit de sorra i junts reble rts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts  reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb s orra fina:  

- Comprovació del nivell de  la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistenc ia tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l’excés.  

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 previst es. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacion s rectes, segons l’especejament definit en 

la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restrin git 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 di ferència 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 diàme tre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de rebler t. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn d e respectar els junts prò pis del suport. 

En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces tr encades, escantonades, tacades ni amb 

d'altres defectes superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

 - Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

45 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 

indiqui la DT. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 

o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm  per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactaci ó amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 

reblert final amb sorra per acabar d'omplir els jun ts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obr ir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base d e morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aco nseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humid a durant les 72 h següents. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de 

millorar l’adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha  de quedar recolzada sobre morter en tota 

la superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà pe r successives escombrades. 

-  S’evitarà el pas del personal durant els següent s dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l’obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'ac ord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalme nt conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBA1G110,FBA1B110,FBA1E110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda 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 operacio ns següents: 

- Replanteig 

 - Neteja i acondicionament del paviment 

 - Aplicació de la pintura 

 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el  temps d'assecatge 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimension s i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i dura dera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referè ncia B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UN E_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

 Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 3 cm 

 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 1 2% 

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):  >= 0,4 5 

 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic d e peces pintades sobre el paviment, totes 

de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per 

les rodes del vehicle.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circul ació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defen ses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’est ablert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
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- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mit janç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa verme lla i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’es tableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR  – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º  i formant en planta una alineació recta l’angl e de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l' equip, les mesures de protecció del trànsit 

i les senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'est ar neta, sense materials no adherits i 

completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, n o pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és ll isa i no té prou adherència amb la pintura, 

s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d' adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de qued ar restes de productes o materials 

utilitzats per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el pavimen t existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replantei g topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el  procés inicial d’assecat. 

BANDA 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 
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MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificac ions de la DT i mesurat per l'eix de la 

faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especific acions de la DT, mesurant la superfície 

circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

VIALS PÚBLICS: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización hor izontal. Comportamiento de las marcas 

viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, b alizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els 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. 
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-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), 

sobre, com a mínim: 

     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m 

com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 

     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig. 

Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina 

espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats. 

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les especificacions de 

projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, 

ha de ser inferior al 10 %. 

 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 

730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- 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: 
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     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 

      - Grau deteriorament  

- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 

 

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ  
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBB11241. 

 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d' utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir le s característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra se gons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·loc ació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l' estat general dels senyals  i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomèt riques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorim è triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacio ns 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'I NCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot d e senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de  materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 

 

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBB21611,FBB21841,FBB21721,FBB21101. 

 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d' utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir le s característiques indicades en les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra se gons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·loc ació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l' estat general dels senyals  i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomèt riques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorim è triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacio ns 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'I NCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot d e senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de  materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I EN CADELLAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD75DA75. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb  tubs de formigó circulars o ovoides 

encadellats, col·locats  sobre llit d'assentament d e formigó, rejuntats interiorment amb 

morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó  foradat o rajola ceràmica col·locats amb 

morter. 

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

- Execució de la solera de formigó 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assent ament 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lad a 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la  DT. Ha de quedar a la rasant prevista i 

amb el pendent definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 

Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directri u inferior del tub. 

El llit d'assentament ha de reblir de formigó la ra sa fins a mig tub en el cas de tubs 

circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ov oides. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Cada element ha de quedar encadellat amb el següent , segellat exteriorment amb una anella de 

formigó, de maó  foradat o de rajola comuna i, inte riorment, amb un rejuntat de morter. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 

seu cas), inundacions de la rasa i de les variacion s tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió  interior i  d'estanquitat en els trams que especifiqui 

la DF. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

 Amplària de la rasa : 

- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 

- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 

 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

Argollat de formigó: 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

55 

  

- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 

- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freà tic de la rasa corresponen als espec ificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la superfície del tub. Es 

recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues  de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'ai gua, per això és de bona pràctica muntar 

els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs  dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els  treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de 

corregir els defectes i procedir de nou a fer la pr ova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 

instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 

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 l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació  de les toleràncies d’execució, en especial en referència a les 

pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col· locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 

- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de 

registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els pous de registre aigües 

avall. 

- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:  

     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG 

Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 

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. 

 

 

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDB27469. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de regi stre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

- Soleres de formigó amb armadura lleugera 

- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit d e formigó. 

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

Solera de llambordins: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de base 

- Cura del formigó 

- Col·locació dels llambordins de la solera 

- Col·locació de la beurada 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitj a canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària p revista a la DT, excepte la zona de la 

mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda e n cap punt. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

SOLERA DE FORMIGÓ:  

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar 

una mitja canya entre les boques d'entrada i sortid a del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre 

que el tub de la conducció i ha de quedar encastada . Les banquetes laterals han de quedar a 

l'alçària de mig tub. 

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual a l D del tub 

 Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada e n m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

 - Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = -10 mm) 
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- Planor:  ± 10 mm/m 

SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les 

especificades a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix, ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 

Les peces han de quedar col·locades en filades rect es i a trencajunt. Han de quedar ben 

assentades i encaixades horitzontalment sobre el ll it de formigó.  

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 

Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: + 2%, - 1% 

- Gruix del llit de formigó:  - 5% 

 - Nivell de la solera:  ± 20 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d 'aigua i terres engrunades. 

SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred . 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d' assentar manualment i ajustar a truc de 

maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament. 
 
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). 
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FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDD1A529,FDDZ3154,FDDZ51D9. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de parets per a pous de registre circulars , quadrats o rectangulars i la col·locació  

dels elements complementaris. 

S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter , amb arrebossat i lliscat interior de la 

paret i eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morte r 

 S’han considerat els elements complementaris de po us de registre, següents.  

- Bastiment i tapa 

 - Graó d'acer galvanitzat 

 - Graó de ferro colat 

 - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable  i anelles d'expansió 

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

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agaf at amb morter 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament  

- Col·locació dels graons amb morter 

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte  en el tram previ al coronament, on s'han 

d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 

baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
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Han de quedar preparats els orificis, a diferent ni vell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

 - Aplomat total:  ± 10 mm 

 PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabric ades de formigó agafades amb morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar d e les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de  formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de past a de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense f issures, forats o d'altres defectes. No ha 

de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense d iscontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat so bre les parets de l’element que s’ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perim etral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del pavime nt perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastimen t a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per  impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació  ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà  te nir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correc tament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de qued ar al mateix pla que el paviment perimetral 

i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·le l a la paret del pou. 

Han d’estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastam ent dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aix eca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

 Distància vertical entre graons consecutius:  <= 3 5 cm 
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 Distància vertical entre la superfície i el primer  graó:  25 cm 

 Distància vertical entre l'últim graó i la solera:   50 cm 
 Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’ex trem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  ≤ 5 mm 
- Deformació remanent:  ≤ 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’ext rem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  ≤ 10 mm 
- Deformació remanent:  ≤ 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient  entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les pece s rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 

rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de  la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució  sobre un 10 % del graons col·locats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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FG22RB1K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàm etre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’e xterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exte rior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'es tat de la superfície sobre la què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al  parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en e l cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base . 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de mor ter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reb lertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 

 Distància entre la canalització i la capa de prote cció:  >= 10 cm 

 Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots  els accessoris que intervenen en la 
canalització  han de ser els adequats al tipus i ca racterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col· locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa n ivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 

en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corr esponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

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. 

 

 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG312184. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a s istemes de distribució en tensió  baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb  conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï  llament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllamen t de barreja de polietilè reticul at (XLPE) 

i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb a ïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàsti ques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb a ïllament d’elastòmers vulcanitzats i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 -4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UN E 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de  fleix d’acer, aïllament de barreja de 

polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja de  policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïl lament i coberta d’elastòmers 

termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

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

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el ca s 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb bor ns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o e nrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els dan ys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de deri vació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant  anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de d erivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 m m 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials p úblics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 
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COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sost re mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la  coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fi xació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva po sició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’ap rofitarà , en la mesura del possible, les 

possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malm etre el cable. Han d’estar fermament 

subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports,  com per exemple passar d’un edifici a un 

altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanit zat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctr iques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 

suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un  pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d’estar el suficientment prop ers per tal d’evitar que la distància 

indicada pugui deixar d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador  que es el que aguantarà tot l’esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un condu ctor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb  una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trel a. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema 

de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensi ó de treball un cop estesa la línia. Ha de 

ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap re torciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , 

ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es prote girà el cable soterrat des de 0,5 m per 

sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub  d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transc orre per la façana o suport es farà dintre 

d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cabl es. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior  de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la c ontinuitat tant elèctrica com de 

l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanqu itat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a due s vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores  el dià metre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cab les. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions  ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni 
coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lac ió:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, n i que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir esti rant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politge s als suports i en els canvis de direcció 

per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissib le pel cable. El cable s’ha d’ extreure de 

la bobina estirant per la part superior. Durant l’o peració es vigilarà permanentment la tensió 

del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’insta l·lació serà  tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb co nductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran ro dets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provoc ar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el  diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegad es el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'i ntroduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protec ció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
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- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels 

reglaments d’aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHR - ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORAD A 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FHR116F1HKTT. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament  amb o sense platina, amb elements d’ 

enllumenat incorporats, fixada amb perns d’ancoratg e a un dau de formigó. 

Es contemplen els següents tipus de columnes: 

- Columnes amb el llum muntat a l’extrem, amb difus or a una cara, a dues cares, o simètric 

- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg  dels fust 

L’ execució de la unitat d’obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Execució del fonament 

- L’hissat, fixació i anivellament del suport 

- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra 

- Col·locació dels llums o projectors en la seva po sició i connexió dels mateixos 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de cables, tubs, etc. 
FONAMENT: 

El material per a l’execució del fonament ha de ser  formigó de la resistència especificada a 

la DT del projecte. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'ha n de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fe st):  >= 0,9 Fck 

 (Fck = Resistència de projecte del formigó a compr essió) 

Gruix màxim de la tongada:  

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Assentament en el con d’Abrams:  3 - 5 cm 

Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo): 

- Columnes de fins a 6 m d’alçària:  0,6 x 0,6 x 0, 6 m 

- Columnes de 7, 8 ó 9 m d’alçària:  0,8 x 0,8 x 0, 8 m 

- Columnes de 10 ó 11 m d’alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0  m 

- Columnes de 13, 14 ó 15 m d’alçària:  1,0 x 1,0 x  1,3 m 

- Columnes d’alçària superior a 16 m:  Es determina rà en funció de l’alçària real de la 

columna 

Toleràncies d'execució: 

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatiu s) 

- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m 
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT: 

Ha de quedar en posició vertical. Queda expressamen t prohibit l’ú s de falques per tal 

d’aconsseguir l’aplomat definitiu de la columna. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó  pels seus perns. 
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La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles. 

La base-platina d’unió ha de quedar per sota del ni vell del paviment. 

La part inferior de la portella ha de quedar aproxi madament a 300 mm de la rasant del 

paviment. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

 - Posició:  ± 50 mm 

CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA: 

Tots els conductors han de quedar connectats als bo rns corresponents. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dint re de les caixes de connexió. 

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot qued ar en tensió cap punt accessible de la 

instal·lació  fora dels punts de connexió. 

FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS: 
Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equ ips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de  fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. S’ 
ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel  fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les caracterís tiques de l’aparell. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i ma nipular 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 senyali tzada amb una tanca i llums vermells durant 

la nit. 
FONAMENT: 

Abans d’executar la partida estarà  feta la base, c omplint les especificacions de la DT. 

La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC. 

La temperatura dels elements on es fa l’abocament s erà superior als 0°C. 

No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les s egüents 48 hores des de l’abocament del 

formigó. 

No es pot formigonar amb pluja sense l’aprovació ex pressa de la DF. 

El formigó s’abocarà abans de que comenci el seu ad ormiment. 

El temps de transport del formigó serà inferior a 1  hora si es fa amb camions formigonera i de 

mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps  màxim de posada en obra del formigó és de 

2 hores des de la seva fabricació. 
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No es posaran en contacte formigons fabricats amb t ipus de ciments incompatibles entre ells. 

L’abocament del formigó es farà des d’una altura in ferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s’humidificarà la 

superfície. 

La compactació es realitzarà per vibratge. 

Durant l’adormiment s’evitaran sobrecàrregues i vib racions que puguin provocar la fissuració 

de l’element. 

El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé  recobrint les superfí cies amb una 

membrana impermeable subjecta a l’exterior de la pe ça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 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. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

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. 

 

 

FR - JARDINERIA 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLAN TES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR611111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes 
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- Palmàcies 

- Arbusts i arbres de petit format 

- Plantes enfiladisses 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 

- Arbre: 

     - Amb l’arrel nua 

     - Amb pa de terra 

     - En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladiss a 

     - En contenidor 

- Plantes de petit port: 

     - En alvèol forestal 

     - En test 

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

- Arbre,  arbust o planta enfiladissa: 

     - Comprovació i preparació del terreny de plan tació 

     - Replanteig del clot o rasa de plantació 

     - Extracció de les terres 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegeta l a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Reblert del clot de plantació 

     - Primer reg 

     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

- Plantes de petit port: 

     - Comprovació  i preparació de la superfície a  plantar 

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegeta l a plantar 

     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Primer reg 

ARBRES I ARBUSTS: 

 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot d e plantació. 

Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava  al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats  de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 

original, per afavorir l’arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 c m 

 PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la de nsitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de  poca activitat fisiològica de l’espècie 

vegetal. 
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No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següe nts condicions: temps de glaç ades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elev ades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’ inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sen se produir descalçament de les terres ni 

pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

- Arbusts: 60 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop com pactat): 

- Arbres:  60 cm 

- Arbusts:  40 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de p lantació s'ha d'haver fet amb la major 

antelació possible per afavorir la meteorització de l sòl. 

 Les dimensions del clot de plantació han de ser su ficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvol upament futur. 

Dimensions mínimes  del clot de plantació: 

- Arbres: 

     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa  de terra 

- Arbusts: 

     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 1 5 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha d e quedar protegida del pas de persones i 

vehicles. 

El reblert del clot de plantació s’ha de fer en cap es successives de menys de 30 cm, 

compactant-les amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i l a terra. 

No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les ter res sobrants, s'ha de dur el 100% 

d'aquestes a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels que dant només les sane s i viables. 

 La planta s'ha de col·locar procurant que les arre ls quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel princi pal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantaci ó s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 

interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una v egada dins del forat de plantació s'ha de 

trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl· li ca amb cura, retirant tots aquests 

materials. 

La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de  terra quedi ben assentat i en una posició 

estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mate ix moment de la plantació. S'ha de 

recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'intro duir dins del forat de plantació i s'ha de 

procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
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PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'have r fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forat s han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del  bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla  general, el doble del diàmetre més gran. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación. 

ARBRES: 

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G2194XC5. 

 

 
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 esp ecificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons l es 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 aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G22D3011. 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

77 

  

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 

 

G4 - ESTRUCTURES 
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G45CB7H4,G45F18H4,G45B18H4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Pilars 

- Bigues 
- Estreps 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
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- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar arm at de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 
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No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la  utilitzada per a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseq üència d’un excessiu vibrat. 
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L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el form igó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi recobert per la 

beurada 

ESTREPS: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 c m de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar g enerosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compre ssió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en e l sentit dels nervis, sense  que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorgan ització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’uti litza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures a ctives, i n o es tornarà a formigonar fins que la DF 

els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

82 

  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua 

en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 

unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element 

construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest 

cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma 

de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l’element formigonat. 

 

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G4BC1100,G4BC1200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es  sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
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 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

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

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
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- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 

coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G93 - BASES 
G931 - BASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G931201L,G931201J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compacta ció de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 
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Es pot  utilitzar material granular reciclat de res idus de la construcció o demolicions, 

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

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

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de des guà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T0 0 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 , T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  H a de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres  T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols d e seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de secc ions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a c entral i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una to ngada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produï t 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es  superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la h umitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l’ equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anteri or. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la u tilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir  la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els n ecessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l’ admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 
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El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G9H11C52,G9H11K52,G9H315Q1,G9H11751. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminó s, resultat de la combinació d’un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 

additius, de manera que totes les partícules del gr anulat quedin recobertes per una pel·lícula 

homogènia de lligant col·locada i compactada, a una  temperatura molt superior a la d’ambient. 

 Mescla bituminosa en calent per a capes de, son le s que els seus materials son les combinació 

d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulom etria continua amb baixes proporcions de 

granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral  i 

eventualment additius, de manera que totes les part ícules del granulat quedin recobertes per 

una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i co mpactada, a una temperatura molt superior a 

la d'ambient. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 

tenen un contingut molt elevat de forats interconne ctats que proporcionen propietats drenants. 

S’han considerat per a l’ us en capes de rodadura d e 4 a 5 cm de gruix. 

- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una d iscontinuïtat granulomètrica molt elevada 

en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han c onsiderat dos tipus; un amb la mida màxima 

nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’1 1 mm. Es consideren per a us en capes de 

rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

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

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de t reball i aprovació d’aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d’aques t per la DO 

- Comprovació de la superfície d’assentament 
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- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogèni a, uniforme i sense segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva ra sant, gruix i amplària. 

 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat  542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 

als valors següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

 La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons  apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 

igual o superior a la densitat de referència.  

El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA,  obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del 

PG-3, ha de ser 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 valor s 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 valo rs 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’apar tat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 

inferior a  98% de la densitat de referència 

- Percentatge de forats: 

     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 c m: ± 2% 

     - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 

- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors  al teòrics 

- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors  als definits en les seccions tipus de la 

DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplica ció de la dotació mitja que s’especifica en 

el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de de terminar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en  construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’ Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fó rmula de treball i si són acceptables o no els e quips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitza r la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligan t hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Par ticulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C , excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de  8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades 
o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmen tar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es perme t 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 comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució 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 pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excesso s de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d’ Obra. 

 Si la superfície estigués constituïda per un pavim ent heterogeni, s'hauran d'eliminar 

mitjançant fressat els excessos de lligant i segell ar les zones massa permeables, segons les 

instruccions del Director d'Obra. 
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’est ar curat i ha de conservar tota la 
capacitat d’unió  amb la mescla. 

L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 

L' equip d'estesa ha de complir les especificacions  de l'article 543.4.3 del PG-3. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nç ant per la vora inferior de la capa i 

amb la major continuïtat possible, per franges hori tzontals. 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 
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amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més es tenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a  les 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 es tenedores 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 superf í cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i a mb un gruix tal que, un cop  compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades  a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evit ar sempre els junts longitudinals. Només en 

categories de trà nsit T2 i T3 o pavimentació de ca rreteres 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 resul ti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada  a la DT amb les toleràncies p revistes. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possi ble, ajustant la velocitat de l’estenedora 

a la producció  de la central de fabricació de mane ra que aquella no s’aturi. En cas de 

parada, es comprovarà que la temperatura de la mesc la 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 t ransversal. 
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obr a, l’ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. 
S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’es tendre i s’ha de distribuir en una capa 
uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada compacta da, 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 especifica cions de l’article 542.4.4 del PG-3. 

L’equip de compactació ha de complir les especifica cions de l’article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla apr ovat 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 d e la mescla no baixi de la mínima prescrita 
en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en c ondicions de ser compactada, fins que 
assoleixi la densitat especificada. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d’Obra en funció  dels 

resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser 

superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura po ssible, sense sobrepassar la màxima 

prescrita en la fórmula de treba ll i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 

i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mes cla no baixi de la mínima prescrita en la 

fórmula de treball i la mescla es trobi en condicio ns de ser compactada, fins que  es 

compleixi el pla aprovat. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat  de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contrarest i una eventual tendència del cautxú a 
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recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligat òriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima esta blerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especif icada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de man era continua i sistemàtica. Si l’ estesa de 

la mescla bituminosa es fa per franges, en compacta r una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterio r, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que  ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar qu e els  elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 

 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar q ue 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 l a temperatura de l’estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de trebal l per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deix ant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i ll eugera de reg d’adherència segons l’article 
531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientme nt. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  
i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han d e compactar transversalment, i s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elemen ts de compactació. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l’estesa en primer lloc no 

fos superior al mí nim fixat en la fórmula de treba ll per acabar la compactació, la vora 

d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixa nt al descobert una superfície plana i 

vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt  i  estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s’han d e compactar transversalment, s’ ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elemen ts de compactació i s’han de separar més de 
5 m dels junts transversals de les franges d’estesa  contigües. 

La capa executada només es pot obrir a la circulaci ó quan assoleixi la temperatura ambient en 

tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 

En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis d e direcció sobre la capa fins que aquesta 

assoleixi la temperatura ambient. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusqu es i els canvis de sentit del transit  
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la tempera tura 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 multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'emprimació o d'adherència. 
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els re gs d'adherència. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

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

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

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescrip ciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas  bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ un tram de prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats per el contractista 

- La forma específica d’actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 

En l’execució d’una capa: 

- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 

l’estenedora o equip de transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 

per a mides mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 

següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per 

lot determinat segons el menor dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
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- 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 
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- 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 

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. 
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- 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%. 
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Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera: 

     - Per capes de base: 

          - Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel 

seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 

problemes de gàlib; 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el 

minvament de la capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

     - Per capes intermèdies:  

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l’especificat abans, s’ha  de rebutjar la capa, i el Contractista, 

pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 

problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa 

amb una penalització econòmica del 10%.  

     - Per capes de rodadura: 

          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa 

mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues 

en estructures  

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2  individus de la mostra assajada poden 

presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 

- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa 

i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. 

Regularitat superficial: 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l tram controlat o de la longitud total de l’obra per a 

capes de rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 

     -  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: 
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     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b 

Regularitat superficial: 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a 

l’abocador i estendre una nova capa a cà rrec del Contractista. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren 

els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 

bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 

     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b 

Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la 

mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’ estendre una 

nova capa de rodadura a càrrec del Contractista  

     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor  previst, s’ha d’aplicar una 

penalització econòmica del 10% 

 Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la 

mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferio r al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una 

nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i reposar la capa a 

càrrec del Contractista 

     - Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una 

penalització econòmica del 10% 

Resistència al lliscament: 

- 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. 
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- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles 

discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà rrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i 

reposar la capa a càrrec del Contractista 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

Resistè ncia al lliscament: 

- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una 

nova capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

 

 

G9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

G9J12E00,G9J13J00,G9J13K00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o be tum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 

producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hid rocarbonats: 

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de penetració 

- Reg de cura (CUR) 

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

En el reg d'imprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 
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 - Aplicació del lligant bituminós 

 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

 En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 En el reg de cura:  

- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

 Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no po t quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts  de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estes a del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de teni r una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 

l’excé s de lligant o per tal de garantir la protec ció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació de l’emulsió  bituminosa catiònica a l 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser 
de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense mate rial engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o acces soris de l'entorn, per tal que quedin nets 

una vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es rasants especificades a la DT.  Ha de 

complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 

estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les d otacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació correspone nt i l’adequació dels mitjans previstos en 
l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per 
aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatu ra prescrita, i la uniformitat de 
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de 
la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de m arxa mé s apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de com pactació. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha  de ser capaç de distribuir la dotació de 

producte a la temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una unif ormitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 

equip portàtil. 
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L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas,  s’ha de fer, sempre que sigui possible, 

mecànicament. 

El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la cir culació sobre les capes de reg no 

tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació  del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva ap licació en dues vegades, si la DF ho 

considera necessari. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, p referentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’ àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’h a d’estendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a j udici de la DF, quan s’hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hag i quedat part sense absorbir passades 24h 
de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà l a mínima 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 c as, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de p ols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicion s: 
- 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  granula t no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bitumin ós existent , s'han d'eliminar els excessos 

de betum i s'han de reparar els desperfectes que pu guin impedir una perfecta unió entre les 

capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el  curat o la ruptura del lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es 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  granula t no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4  l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es rasants especificades a la DT Ha de 

complir les condicions especificades per l'unitat d 'obra corresponent. 

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
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No ha de circular trànsit durant els 3 dies següent s a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s' ha d'extendre un granulat de cobertura i 

els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h . 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 

de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la  DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat d e cobertura per a donar obertura al 

trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de 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. 
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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. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A B ARRERES DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

HB2C2000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipu s New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Barrera de peces prefabricades 

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

Peces prefabricades: 

- Replanteig 

- Col·locació de les peces 

- Unió de les peces entre elles 

CONDICIONS GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de pres entar arestes descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a l a DT, amb les modificacions expressament 

aprovades per la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resisten t. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineac ió. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 

- Replanteig:  ± 3 cm 

 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 

- Nivells:  ± 10 mm 

PREFABRICADA: 

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dis positius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base , complint les especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de mane ra que no rebi cops que la puguin afectar. 
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Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o veh icles, el contractista ha de presentar, amb 

la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el  programa de tall, restricció o desviament 

del trànsit. 

Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no  hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 

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

básicos y control de ejecución. 

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

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la situació de les peces. 

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 

- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. 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 defectes d’execució. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, segons l’article 100. de la norma EHE-08. 
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 - Assaigs d’informació complementaria: 

     - De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les 

incloses en els següents supòsits: 

          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

          - Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la 

forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.  

          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element. 
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3 - CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
39 - FERMS I PAVIMENTS 
394 - FERMS I PAVIMENTS SEMIFLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

39412311. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 
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- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 

Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
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 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. 

 

 

395 - FERMS I PAVIMENTS FLEXIBLES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

39518121. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 
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- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

7 

  

Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
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 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. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 

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

central de formigó , sempre que compleixi les espec ificacions 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 pas tada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 

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

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

acompleix totes aquestes característiques: 

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

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

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

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

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

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

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  
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     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

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

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 

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

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

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

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

especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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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. 

 

 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0310020,B0310500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

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

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

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

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

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

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

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

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

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

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

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

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

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

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

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

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

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

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

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

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

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

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

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

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

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

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

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

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

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

0,8% en pes 

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

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

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
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- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció  d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi 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 àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar co mpresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en el s tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior │   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior │   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

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

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

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

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

específica d'exposició: <= 10% en pes 

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

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

- Resta de casos:  >= 75 

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

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 

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

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

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

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

específica d'exposició: <= 16% en pes 
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Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

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

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

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

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a 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 pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

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

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

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

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

direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assaigs que pertoquin  que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es pretén  destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que q uedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids . Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

10 

  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

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

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

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

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

reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

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

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

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

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat. 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

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

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

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

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

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

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

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

comprovacions mitjançant assaigs. 

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

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

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133). 

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

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

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

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

- Assaig petrogràfic 

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

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

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

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

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
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Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar 

els assaigs corresponents. 

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

condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

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

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

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

- 75, en la resta de casos 

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

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

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

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

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

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

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

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

formigó d’ú s no estructural. 

 

 

B037 - TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0372000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material granular de granulometria contínua, utilit zat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

 - Tot-u artificial 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

determini la DF. 

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

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

DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodon ida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 

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

apreciable sota les condicions possibles més desfav orables. 

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

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

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

matèries extranyes que puguin afectar la durabilita t de la capa . 

TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u  natural el material granular, d e granulometria contínua, que s’utilitza 
com a capa de ferm . Els materials que el formin pr ocediran de graver es o dipòsits naturals, 
sòls naturals o de mes cla d’ambdós.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN │────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│  
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘  

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

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

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

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

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

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

- T00 a T1:  > 35 
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- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canona des:   > 30 

Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de cano nades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

TOT-U ARTIFICIAL: 

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

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

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

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

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

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

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

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

continguda dins d'un dels fusos següents:  
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN │────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│  
│     40     │       100       --       --       │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 

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

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

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

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

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

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de c arretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
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Per a capes granulars per a l’assentament de canona des:  > 40 

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

- T00 a T1:  > 40 

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

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  <  2 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (co ndicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el ca s que  
  el material estigui en contacte amb capes tractad es amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de  complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (U NE EN 1744-1):  Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

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

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo q ue se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

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

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

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

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

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

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

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

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

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

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

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

      - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

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

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

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 

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

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

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

     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 

     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

material corresponent. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0512401,B051E201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabili tat 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 Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 

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 co ntacte amb la pell i d’acord amb 

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22  de juny, no s’han d’utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat am b el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
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- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ 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  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-E N 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són le s mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són l es mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l’aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ 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 especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la t erra, 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 
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Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 

especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
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- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al 

lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
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- 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) 

- 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: 
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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. 

 

 

B053 - CALÇS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0532310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, compost principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de  magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrej ada amb aigua, amb la quantitat justa per 

obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a  la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les p ropietats dels morters. 
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Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es 

 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459- 2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs:  <= 2% 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui 

confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-

EN 196-2) 

Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes p ressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitg es d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de p oder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques . 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Pa rte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad. 
 
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 preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:   

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

Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o 

distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- 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  on ha de constar, com a mínim: 

     - Numero identificador del organisme notificat 
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     - Nom i adreça del fabricant 

     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

     - Numero del certificat de conformitat 

     - Referència a la UNE EN 459-1 

     - Descripció del producte 

     - Informació sobre els requisits essencials. 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de cal 

- Contingut d’òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del fabricant 

conforme a les especificacions exigides. 

- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius 

corresponents a la designació concreta. 

S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent 

dies. 

Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 

     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 

     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 

     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
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S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar 

obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 

Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, 

una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de 

prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 

La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 

 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0552460,B0552100,B055B100. 

 

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 pràct icament no volà til, obtingut a partir del 

cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en tol uè, 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 
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puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

EMULSIONS BITUMINOSES  

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci ó  de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o se ques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fin s el punt que no recuperin la seva 

consistència original mitjançant una agitació moder ada. 

No ha de ser inflamable. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Càrrega de partícules : Polaritat positiva 

Característiques físiques de les emulsions bitumino ses catiòniques: 

 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bit uminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF 5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦------ -¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1  ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l’ emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clas e 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Cl ase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-18 0¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5  ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62  ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5  ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0  ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6  ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45  ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3  ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1  ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2  ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2  ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
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¦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 asf àltic residual 

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

¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C6 0BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 

¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ I MP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 

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

¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦EC L-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 

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

¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 

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

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 

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

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Cl ase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 

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

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦  <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 

¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Cla se7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 

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

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit  d’estabilització        ¦ 

¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                     ¦ 

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

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

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

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 

¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 

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

 (*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

DV: Valor declarat per el fabricant 

 Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bit uminoses catiòniques modificades. 

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

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦  C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 

¦                                      ¦    ADH   ¦   TER    ¦    MIC   ¦ 

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

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦          ¦ ECL-2d-m ¦ 

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

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió  original ¦ 

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

¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          T BR (Clase 1)        ¦ 

¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 

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

¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Posit iva (Clase 2)       ¦ 
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¦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 n omenclatura europea. 

TBR: S’informarà del valor. 

Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 

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

¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦  C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 

¦                                      ¦    ADH   ¦   TER    ¦    MIC   ¦ 

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

¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦          ¦ ECL-2d-m ¦ 

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

¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦ 

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

¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 

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

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦   <=50   ¦   <=100  ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦  Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 

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

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦    >=55  ¦   >=50   ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦  Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 

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

¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦   >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 

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

¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦    >=40  ¦   >=40   ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 

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



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

33 

  

¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de esta bilització          ¦ 

¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 

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

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

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

¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

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

¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 

¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

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

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 

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

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea. 

TBR: Se informarà del valor 

DV: Valor declarat per el fabricant. 

La denominació de les emulsions bituminoses s’expre sarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el 

següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_a plicació 

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiòn ica. 

- % lligant: Contingut  de lligant. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un bet um asfàltic. 

- P: nomès si s’incorporen polímers. 

- F: nomès si incorpora un contingut de fluidifican t superior al 2%. 

- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica l a classe de comportament al trencament 

segons la UNE EN 13075-1. 

- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’ emulsió: 

ADH: reg d’adherència 

TER: reg termoadherent 

CUR: reg de curat 

IMP: reg d’imprimació 

MIC: microaglomerat en fred 

REC: reciclat en fred 

BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència gairebé  absoluta d'aigua, de manera 

que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura  d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consis tent, viscós i flexible a baixes 

temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur , per als destinats a la producció de 

mescles bituminoses d’alt mòdul. 

Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 

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

¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 3 5/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 

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

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦  35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
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¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 5 0-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 

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

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦  <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ > =53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 

¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ < =11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

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

¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De -1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦ a  +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 

¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 

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

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦  <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 

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

¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ > =240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 

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

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>= 99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

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

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 màxim a d’acord a la UNE-EN 1426 separats per una 
barra a la dreta (/) segons el següent format: 
 B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i  UNE EN 13924 són: 
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 

Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques m odificades durant la seva fabricació per 

l’ús d’un o més polímers orgànics.   

Es consideraren també com betums modificats: 

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel   

- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal· lacions específiques independents 

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta 

de fabricació a l’obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb po límers 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB   ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/   ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-6 0 ¦  80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3 b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobr e el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-8 0 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
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¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦  >=6 0  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2   ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5º C ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=- 1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50   ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5   ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9   ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦  >=235 ¦ >=235 ¦ >=2 35 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦  
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistènc ia  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 ¦  >=6 0 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=1 0 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5   ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in si tu”. 
TBR:S’informarà del valor. 

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de 

tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ acord a 

la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/ ), i el tercer precedit d’un guió(-) 

representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 

fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de  pneumàtics, al final s’afegirà la lletra 

C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. 

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polí mers. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- (-): Punt de reblaniment. 

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics rec iclats. 

Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són: 

PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80 -65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  

La viscositat del betum modificat amb polímers serà  compatible amb la temperatura (T) de 

fabricació :  

- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment m ínim >= 70ºC. 
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- T < 180 ºC per a las resta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emm agatzematge han de tenir l’aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es  pugui alte rar 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 cregu i 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 adie nt que permeti prendre mostres. 

Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre s i amb boques de ventilació , comptaran amb 

aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàl vula per a presa de mostres. 

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.tre ncament 5 a 7), per a microaglomerats en 

fred i reciclats en fred, es transportaran en ciste rnes completes (>=90%), a temperatura < 50 

ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7 ) i  termoadherents (TER) que 
s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la s eva homogeneïtat prèviament a la posada a 
obra. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega p ropis, les cisternes de transport estaran 

dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al trà fec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo sades de 
tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de c ada aplicació. 

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 

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

temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de dispos ar d’un sistema que permeti escalfar el 

betum quan per qualsevol anomalia la temperatura da valli fins a punt en que no pugui ser 

transportat, a més d’una và lvula per a poder prend re mostres. 

Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ven tilació i sistemes de control. Els tancs 

estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres vis ibles, i dotats de sistema de calefacció 

que eviti que la temperatura fixada per al seu emma gatzematge es desviï mes de deu graus 

Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a p resa de mostres.  

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega pr opis, les cisternes de transport estaran 

dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l se u tràfec ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del  betum hauran d’ estar calefactades i 

aïllades tèrmicament, i disposades per a ser neteja des fàcilment desprès de cada aplicació. 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 

Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al em magatzematge indicats a la taula 212.2 del 

PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge dis posaran de sistema d’homogeneització. 

En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics reciclats, els 

tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical , amb sistema d’agitació i recirculació, i 

sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

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

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

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

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescri pciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y  microaglomerados en frío. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 

Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’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 
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- 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 
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 - canvi de massa UNE EN 12607-1 

- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 

- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). 

El subministrador aportarà informació sobre: 

- Temperatura màxima d’escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

El plec de  prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de característiques de cada tipus de 

lligant hidrocarbonat. 

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 

per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 

El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el 

moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de garantia.  

Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar 

altre mida per al lot. 

De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i 

l’entrada al mesclador. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació de la penetració UNE EN 1426 

- Punt de reblaniment UNE EN 1427 

i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 

La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 

Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 211.2 de 

l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada  cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus de 

composició de betum. 

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. 
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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. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 

 Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el 

moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de  emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d’aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge UNE EN 1429 

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. 

Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la fracció  setmanal. La DF 

podrà fixar altres mides per al lot. 

De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de partícules UNE EN 1430 

- Índex de trencament UNE EN 13075-1 

- Contingut d’aigua UNE EN 1428 

- Tamisatge  UNE EN 1429 

 La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar  assajos de contrast si fossin necessaris. 

Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho  exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 213.3 i 

213.4 de l’article 213 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada tipus i 

composició d’emulsió. 

En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes  >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents, es 

realitzarà previ al ser ús  sobre dues mostres, una de la part superior i l’altre de la part inferior del tanc d’emmagatzematge els següents 

assajos: 

- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 

- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 

En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la seva r etirada. El director 

de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
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Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió  bituminosa, es realitzaran els 

assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc d’emmagatzematge. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 

A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 

 A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 

E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 

En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les 

taules de l’artic le corresponent del PG-3/75 per a cada lligant  

Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. 

Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B064300C,B064500C. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

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

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

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

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

44 

  

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

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
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│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

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

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
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En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 
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- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 

de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 

d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 

assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 

penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
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Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas 

contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
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Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
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No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
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     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 

consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 

d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
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     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 

penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 

formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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B065960B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

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

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

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

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
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│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

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

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 
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Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 
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- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 

de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 

d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 

assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
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Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 

penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas 

contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

63 

  

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  
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Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 

consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 

d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 

penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 

formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B06A - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B06A910B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó  fabricat amb granulat gruixut reciclat pro cedent del matxuqueix de residus de 

formigó, en  una proporció <= 20% del pes total del  granulat gruix, amb o sense addicions 

(cendres volants o fum de sí lice), elaborat en una  central formigonera legalment autoritzada 

d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 d e juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

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

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HRM pel formigó  reciclat e n massa, HRA pel formigó reciclat armat 

- R: Resistència característica especificada, en N/ mm2  

     - HRM = 20,25,30,35,40 

     - HRA = 25,30,35,40 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

En ambients d’exposició H o F: 

- S’introduirà un contingut mínim del 4,5% d’aire o clòs, mitjançant additiu inclusor d’aire 

- L’àrid reciclat serà estable front a solucions de  sulfat sòdic o magnèsic  

Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s’ha urà de conèixer la procedència del granulat 

r eciclat que el composa, havent estat aquets fabri cat amb ciments resistents als sulfats 

Si el formigó reciclat està exposat a l’aigua marin a, s’haurà de conèixer la procedè ncia del 

granulat reciclat que el composa, havent estat aque ts fabricat amb ciments resistents a 

l’aigua de mar 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
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- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
 Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM):  2.300 kg/m3 
- Formigons armats amb granulat reciclat  (HRA):  2 .500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

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

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 
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- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
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Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 

de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 

d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 

assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 

penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 
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La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas 

contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 
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     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 
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- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
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- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 

consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 

d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 

penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 

formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 
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- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B06NN14C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructur al a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (fo rmigons 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 contam inació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte 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 c omuns 

- 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 ro dades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder uti litzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificaci ons de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja  que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 
El control dels components s’ha de realitzar d’acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 
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Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat s igui 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 resistèn cia 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'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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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 

     - 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. 
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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. 

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0710250,B07102A0,B0710150,B0710150FA36. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que al 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 

a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal a mb acabat  porós. 
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El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us 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 hid ràulics, additius orgànics i cà rregues 

minerals, que s’han de barrejar amb aigua just aban s d’utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’ una reacció  química, poden presentar-se en 

forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de  les caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-E N 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1 348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a m és: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 ( abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm 2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE- EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor ( UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-E N 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 
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- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 13 24 ):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12 003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):   >= 2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol· loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ce ràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 

a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual  al valor que figura especifica t 

 La classe del morter es defineix per la lletra M s eguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 
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     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe 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 polimèri c:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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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: 

     - 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):   
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     - 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 
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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. 

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A14200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 

 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de co mplir 

 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 

El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i l’adherencia del recobriment de  PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la in tempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
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FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 

Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 

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

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0B27000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

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 Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

Els productes d’acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 
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Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

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

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 

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

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 

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

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 

de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

89 

  

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’e specificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l ’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie seg üent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 

– 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d’armadura muntada o elaborada 

amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 

la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s' han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
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 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades  (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetr e nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat 

en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la 

informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
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- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  documental de que els valors declarats en 

els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser 

conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08 

     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la quantitat d’acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es 

prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
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            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 

fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es 

recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 

colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura 

     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar mitjançant la presentació d’un informe 

d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe 

d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i 

les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
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     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació 

de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a 

un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé 

s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu 

de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE 

EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus 

d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves 

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat 

i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 

mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el 

procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus 

de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es 

realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei 

en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin resultats conformes als 

marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment 

d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les 

especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 

donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. Es 

considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta 

superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la 

EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà 

al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa. 

En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0F1D2A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de palet a (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
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 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensio ns i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant , amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
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      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits segü ents en funció de la categori a. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència  de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 

si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara v ista,  ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergi t en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

 - Per a peces perforades horitzontalment amb una d imensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
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Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= va lor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de mane ra no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 

propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

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 (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat 

d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- 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: 

     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d’origen 

     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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. 

Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la 

resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla de control 

de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i 

que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 

maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne 

aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

 

 

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

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B96512D0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè nc ies significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçà ria x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorc ió d’aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès de l’assaig glaç -

desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta cara cterística 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció  de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segon s aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 

<= 10 mm 

- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 
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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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la 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 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos 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 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. 
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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. 

 

 

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B97422A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície, amb els angles i les 

arestes rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplada x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE  127-007): 

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 

Gelabilitat (UNE 127004):  Absè ncia de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix:  ± 3 mm 

 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 

 - Balcaments:  ± 0,5 mm 

 - Planor:  ± 0,4 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones , clasificación, características y 

recepción en obra. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

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) 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 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents 

assaigs: 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

          - Absorció d’aigua  

          - Gelabilitat  

          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista  

          - Resistència al xoc  

     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 

          - Resistència a flexió  

          - Estructura  

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 1339. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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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. 

 

 

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9912D10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces prefabricades de morter de ciment per a la fo rmació d'escocells. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres  defectes visibles. 

Han de tenir un color i una textura uniformes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x alçària x gruix. 

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 

 Toleràncies: 

- Llargària:  ± 10 mm 

 - Alçària:  ± 5 mm 

- Gruix:  ± 5 mm 

 - Fletxes:  ± 3 mm 

 Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana ari tmètica de la remesa: 

- Llargària:  ± 5 mm 

 - Alçària:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En palets. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una su perfície plana i rígida, protegides 

d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICA DES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9FA2481. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús e xterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 

El cantells 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 nc ies significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 

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 supe rficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària:  <= 1 m 
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Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segon s aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 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 no minal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 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 m m:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (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 l a 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 
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LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversa l a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segon s aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària no minal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mat eixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm): 

     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 

     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificac iones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaci ones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

110 

  

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: 

     -  Sistema 4: Declaració CE 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 d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant del foc 

     - Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 

- 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 símbol 

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 per a les lloses 

          - EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
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     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 

 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B9H11C52,B9H11K52,B9H315Q1,B9H11751. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (i nclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que t otes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,  prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació ), la qua l 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. 
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- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció b aixa 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 se us granulats tenen una discontinuïtat 
granulomè trica molt accentuada en els tamisos infe riors 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 el s t amisos inferiors del granulat gros, un 
contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden c ontenir additius. Es poden utilitzar en 
capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes i ntermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense se gregacions o escuma. No ha d'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 cau txú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addi ció  de cautxú segons UNE-EN 14023 
 - En les mescles amb especificació empírica, el gr au del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
 - En mescles amb especificació empírica per a cape s de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat prov inent de mescles de betum de pavimentació, 
el lligant ha de complir amb l' especificat en l'ap artat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes  base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt recicla t provinent de mescles de betum de 
pavimentació , el lligant ha de complir amb l'espec ificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en l a 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, am b 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 l a UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, 
de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la U NE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
 - Els granulats i el filler afegit utilitzats en l a 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'especi ficada 
 - En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especifica r la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfal t reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulat s de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels addi tius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d' express ar en percentatge en massa del granulat 
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han  d'expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tami sos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que 
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d 'additius, s'ha d'expressar amb una 
aproximació del 0,1% 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sè 
rie 2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
      - Granulometria: Els requisits per a la granu lometria 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 pode n 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 combin ació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de 
la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incl oses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha  de seleccionar dins dels tamisos següents:  
1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d' estar dins de l' envoltant de 
granulometria, els límits globals de la qual s'espe cifiquen 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 ent re D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i m ínim especificats  en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat per el f abricant ha de ser com a mí nim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'e specificat en la taula 3 de la UNE-EN 
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13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l a UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de 
la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el  tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d' estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de for ats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-
1. 
     -  El material quan es descarregui del mesclad or, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
granulats fins 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d' estar entre els valors màxim i mí nim 
seleccionats de les categories del contingut de for ats 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 val or declarat pel fabricant ha de ser igual o  
superior al corresponent a la categoria de escorrim ent del lligant - material máxim 
escorregut, segons l'especificat en la taula 9 de l a UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El  valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigu a (UNE-EN 13108-20): E l valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 
indirecta ITSR, segons l' especificat en la taula 6  de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 e n mescles tipus SMA  i en la taula 8 de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
      - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clav etejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior a l corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 131 08-1. 
      - Resistència a la deformació permanent (UNE- EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 1 3108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: b ona, moderada, pobre o sense requisit 
      - Resistència als fluids anti-gel, en aeropor ts  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corr esponent 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 aeropor ts (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corr esponent a la classificació del material en 
alguna  de les categories especificades en la taula  9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 e n mescles tipus SMA  i de la taula 11 de la 
UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):   En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fa bricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13 108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de l a mescla. En betums modificats, de grau alt 
de duresa o additius, es pot aplicar temperatures d iferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d'estar declarades per el fabrican t. 
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- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mes cles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o mo dificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
      - Granulometria:  S'ha de complir l'especific at en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-
1 
     -  Contingut de lligant:  El valor declarat pe r el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'e specificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1 
     -  Additius:  El fabricant ha d'especificar el  tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108 -20):  Els valors declarats per el 
fabricant han de complir l'especificat en l'article  5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de 
la categoria del material. 
     -  Percentatge de forats reblerts de betum (UN E-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 (UN E-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser igual o superior al  correspone nt 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 revolucio ns (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits correspon ents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la  taula  21 de la UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació f onamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors decl arats per el fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificac ió del material en alguna de les categories 
especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13 108-1. 
      - Resistència a la deformació permanent. Assa ig 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 cat egories especificades en la taula 24 de la 
UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació de l material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  
MESCLES CONTINUES: 
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-s e mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosifica ció i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les cara cterístiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular : AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/ intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulomet ria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
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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 realitz ar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del  granulat contingut e n la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejat s (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor  declarat per el fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del mater ial, segons l'especificat en la taula 8 de 
la UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració ( UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els lí mits següe nts. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper atura mínima s'aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el  fabricant. 
MESCLES DISCONTINUAS SMA: 
El codi de designació de la mescla s' ha de realitz ar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejat s UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 1310 8-20: El valor declarat per el fabricant ha 
de ser igual o inferior al corresponent a la catego ria del material, segons l'especificat en 
la taula 13 de la UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració U NE-EN 12697-13: Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següen ts. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper atura mínima s' aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el  fabricant. 
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 MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador  i/o en mescles amb betum modificat o m odificador:  <= 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 valo r declarat per el fabricant ha de ser com a 
màxim el corresponent a la categoria del producte s egons l'especificat en la taula 9 de la 
UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El va lor declarat per el fabricant ha de ser com 
a mínim el corresponent a la categoria del producte  segons l'especificat en la taula 10 de la 
UNE-EN 13108 -7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser el corresponent a la  classific ació del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 12 de la UNE-E N 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració  (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la 
mescla han d'estar incloses entre els límits següen ts. La temperatura màxima s'aplica en 
qualsevol lloc de la planta de producció, la temper atura mínima s'aplica a l'entrega:  
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d'estar declarades per el  fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S' han considerat les mescles per a ferms de carret eres contemplades en l'article 542 del PG 
3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en f erms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o 
base 
S'han considerat les mescles per a ferms de carrete res contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B,  BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR , SMA 16 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins q ue la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball. 
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció  de la capa, ha d'estar entre els definits 
en la taula 542.1 del PG 3. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de me scles bituminoses en calent, en capes base 
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles 
que tinguin deformacions plàstiques. 
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Si s'incorporen productes (fibres, materials elasto mèrics, etc.), cal determinar la proporció 
i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicional s, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar al obtingu t amb el lligant bituminós dels 
especificats en l'article 212 del PG 3. 
 Granulometria: Els requisits per a la granulometri a s'han d'expressar en relació als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per el s 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'express ar en percentatge del granulat total amb 
una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,0 63 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 el s 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'a lgun 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 tami sos fixats en aquest plec. El valor s'ha 
d'expressar en percentatge del granulat total amb u na aproximació de l'1%, amb excepció del 
tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximaci ó del 0,1%. 
+-------------------------------------------------- ----------------------------+ 
 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBA1M000,BBA11000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre pavi ments. 

Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a  marques vials  

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiq ues i clorcautxú 

 PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-10 3. 

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

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

completament homogeni, sense que apareguin pigments  flotant en la superfície. 
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Ha de tenir una consistència adequada per tal de po der aplicar-se fàcilment per polvorització 

o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de ten ir un aspecte uniforme, sense grans ni 

desigualtats en el to del color ni en la brillantor . 

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

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

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

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

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

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

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

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

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

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  b ona 

Envelliment artificial:  bo 

 Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

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

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67 ):  < 2 Munsell per a grisos 

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

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

 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-17 8):  ± 1% 

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

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

 PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

 Pes específic:  15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 

 Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 

- Sec:  2 h 

- Dur:  5 dies 

- Repintat:  >= 8 h 

 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

 Rendiment:  2,5 m2/kg 

 Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 1 kN/m3 

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

 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

 MICROESFERES DE VIDRE: 
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Partícules de vidre esfériques, transparents destin ades a assegurar la visibilitat nocturna de 

les marques vials per retrorreflexió dels feixos de  llum incidents, des dels fars d'un 

vehicle, al seu conductor. 

La granulometria es descriurà fixant els límits inf erior i superior dels percentatges de massa 

retinguda acumulada de microesferes retingudes en e ls tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat │     0 a 2       │ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 

Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 

- Diametre < 1 mm:  < 20% 

- Diametre >= 1 mm:  < 30% 

 Índex de refracció (MELC 12.31): 

- Classe A:  >= 1,5 

- Classe B:  >= 1,7 

- Classe C:  >= 1,9 

Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial  

Resistència als àcids:  Sense alteració superficial  

Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració supe rficial 

Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració super ficial 

 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA: 

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

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posici ó invertida, en llocs ventilats i no 

exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos qu e hagin estat oberts més de 18 h. 

MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 

Subministrament: En envàs tancat. 

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

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

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

PINTURA: 
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* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señaliz ación vial. Señalización horizontal. Parte 

2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

GRANULAT ANTILLISCANT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 

- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 

     - Índex de refracció 

     - Granulometria 

     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  

     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós. 
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OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 

     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 

     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  

     - Consistència (MELC 12.74) 

     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 

     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 

     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 

     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 

     - Resistència al flux (UNE 135222) 

     - Estabilitat (UNE 48083)  

     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 

     - Flexibilitat (MELC 12.93) 

     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 

     - Contingut de lligant (UNE 48238) 

     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 

     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 

     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 

de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
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OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte. 

- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 

     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 

     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 

     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 

de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 

     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 

     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 

     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac 

original de 25 kg. 

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del 

plec. 
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Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les 

dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

 

 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBM12502,BBM1BAB2,BBM1BEL2,BBM1BBE2,BBM1AD72. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalitz ació. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta  

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

- Amb pintura no reflectora 

 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l 'estampació d'una planxa  d'alumini o acer 

galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui pr opi de pintura no reflectora, o làmina 

reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 

de ser aprovada per la DF. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sen se porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

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

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral forma t amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicad es en el capítol VI, secció 4a del 

"Reglamento de Circulación”. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjec ció i els perfils d'acer galvanitzat 

utilitzats com a suport, compliràn les característi ques indicades per a cadascún d'ells en les 

normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element p er mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l' especificat en els artícles 624, 625 i 626 

del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".( PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 

135310 i UNE 135313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 
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El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense dis continuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendr es o de clapes. 

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

galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

 Gruix de la placa:  1,8 mm 

 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310 ):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 1 35310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustenta ció:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de com plir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de co mplir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintad es de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics  i de factor de luminància especificats a 

la norma UNE 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 aspe cte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixe r dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense tren cament 

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

     - Immediatament després de l'assaig : Sense am polles, arrugues ni reblaniments 

     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir esp ecificacions art.3.7 

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

     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherènc ia o defectes apreciables 

- Envelliment artificial:  Ha de complir les condic ions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

Toleràncies: 

- Compliran la Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senya ls i rètols verticals de circulació  es 

classificaran, segons la seva naturalesa i caracter ístiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de 

vidre incorporades a una resina o aglomerant transp arent i pigmentat amb els colors apropiats. 

Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sell ada i dotada d'un adhesiu sensible a la 

pressió o activable per calor que estarà protegit p er una làmina de paper amb silicona o de 

polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició es tarà  realitzada a base de microesferes de 

vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pi gmentada amb els colors apropiats, i una 

resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 

posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu se nsible a la pressió o activable per calor 

que estarà protegit per una làmina de paper amb sil icona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició es tarà realitzada a base de microprismes 

integrats en la cara interna d'una làmina polimèric a. Aquests elements han de ser capaç os de 
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reflexar la llum incident en amplies condicions d'a ngularitat i a les distàncies de 

visibilitat considerades característiques per a les  diferents senyals i rètols verticals, amb 

una intensitat lluminosa per unitat de 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 resis tent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissol vents com el querosè, la turpentina, el 

metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniform e, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determi nats segons la norma UNE 135 350, han de 

complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivell es ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de compli r 

 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de com plir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de co mplir 

 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha d e complir 

 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de compli r 

 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 agrupad es en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaque s i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 

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

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

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

NORMATIVA GENERAL: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflecta ntes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación.  Placas embutidas y estampadas de chapa de 

acero galvanizada. Características y métodos de ens ayo de la chapa. 

* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales me tálicas permanentes retrorreflectantes 

mediante láminas con microesferas de vidrio. Caract erísticas y métodos de ensayo. 

* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales me tálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y méto dos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de 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. 

 

 

BBM2 - BARRERES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBM2CBA0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

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

incorporat. 

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

projecte. 

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

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

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

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

 Tipus d'acer:  S275JR 

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

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

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

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

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

zinc.  

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

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

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

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

el que s'especifica a l projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

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

Gruix de la banda base:  3 mm 

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

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

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
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Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres  

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

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

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

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

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

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

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

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

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

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

rígides. 

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

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

de les classes d'exposició. 

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

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

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

135111. 

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

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

superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

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

sistemes d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

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

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

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

sulfurs o sulfits. Toleràncies: 

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

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

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

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

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

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

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

condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

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

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

condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

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

Estructural (EHE-08). 
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* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 

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

básicos y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

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

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

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

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

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

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

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

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

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

autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 

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

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

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

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

següents: 

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

9002, i de la seva vigència. 

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

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

i tractament de les disconformitats. 

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

demanar-ne més. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FLEXIBLES: 

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

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

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

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

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

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

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

condició anterior. 

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

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

95% de dita especificació. 

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

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

controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 

 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BD75D000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub recte de secció circular i amb els extrems acab ats amb encaix obtingut per un procés 

d'emmotllament i compactació  per vibrocompressió d 'un formigó sense armadura. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolàni c. No s'han d'admetre barreges de ciments 

de diferents tipus o procedè ncies. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

L’element ha de tenir una secció constant i un grui x uniforme. Els extrems de l'encaix han 

d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, s ense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travess in la paret, ni defectes que indiquin 

imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. E s permeten petites irregularitats locals 

que no disminueixin la qualitat de l’element, ni la  capacitat de desguàs. 

La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realitzac ió de l'assaig de resistè ncia a 

l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ DN  │Resistència a l'aixafament │ Gruix  │Toleràncies del DN  │ 
│(cm) │          (kg/m)           │  (mm)  │       (mm)         │ 
│─────│───────────────────────────│────────│────────────────────│ 
│ 20  │         >= 2500           │ >= 25  │       ± 4          │ 
│ 30  │         >= 2500           │ >= 35  │       ± 4          │ 
│ 40  │         >= 2500           │ >= 40  │       ± 4          │ 
│ 50  │         >= 3000           │ >= 45  │       ± 5          │ 
│ 60  │         >= 3600           │ >= 52  │       ± 6          │ 
│ 70  │         >= 4200           │ >= 59  │       ± 7          │ 
│ 80  │         >= 4800           │ >= 66  │       ± 7          │ 
│ 90  │         >= 4800           │ >= 70  │       ± 7          │ 
│100  │         >= 4900           │ >= 74  │       ± 7          │ 
│120  │         >= 5500           │ >= 82  │       ± 7          │ 
│150  │         >= 6000           │ >= 95  │       ± 8          │ 
│200  │         >= 6000           │>= 120  │      ± 10          │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Llargària:  >= 100 cm 

 Rugositat interior, coeficient de fricció de Manni ng: <= 0,012 

Resistència característica estimada a compressió de l formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 

>= 27,5 N/mm2 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): N o hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de trencament: >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mí nim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

- Llargària nominal:  ± 2% 

 - Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 

- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades.  Assentats horitzontalment sobre superfí 

cies planes o bé apilats de manera que la càrrega n o superi el 50% de la resistència a 

l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada peça o a l'albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

 - Diàmetre nominal  

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació de l’estanquitat del tub. 

     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran: 

          - 5 determinacions del diàmetre interior. 

          - 5 determinacions de la longitud. 

          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
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          - 5 determinacions del gruix. 

          - 5 determinacions de les dimensions de la zona d’acoblament. 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs  (segons MOPU: Plec de prescripcions tècniques 

generals per a canonades d’abastament d’aigua): 

     - Assaig d’estanquitat del tub. 

     - Resistència a l’aixafament. 

     - Resistència a la flexió longitudinal. 

- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d’estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt 

corresponent. 

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: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del “Plec de prescripcions tè cniques generals per a canonades de sanejament de 

poblacions” (MOPU). 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran re butjades a l’instant. 

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, 

s’incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del 

subministrament. 

La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactò ria si la mitjana de les 5 determinacions és superior al diàmetre nominal i 

cadascuna de les mesures es troba dins de les toleràncies fixades. 

En cas d’incompliment, es repetirà el control sobre dues peces mé s del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats 

sigui conforme a les especificacions. 

En cas d’incompliment en els assaigs de resistè ncia i d’estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces mé s del mateix lot, acceptant-

se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d’aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat. 

 

 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

137 

  

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BDDZ3150,BDDZ51D0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, embornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de regist re de canalitzacions 

S’ han considerat els materials següents per a tape s i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats  per a suportar les càrregues del trànsit. 

 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzat s en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE- EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzade s només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superf ícies semblants, àrees d’estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que me surada a partir de la vorada de la vorera 

s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2  m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carr ers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicl es de gran tonelatje (paviments 

d’aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particul arment elevades (paviments d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’ e star protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que pu guin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la s uperficie superior antilliscant. 

 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o  qualsevol altre material, ambdós han de 

tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus  as sentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la se va posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
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 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del ba stiment per algún dels següents 

procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una 

eina d’us normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició c orrecta de la tapa o reixa en relació amb 

el bastiment. 

S’ han de preveure dispositius que permetin garanti r un desbloquejament de la tapa o reixa i 

la seva apertura. 

 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no h a de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 

ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tap a en condicions d’us. 

L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancame nt de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 

de ser com a mínim de 100 mm. 

 La superficie superior de les reixes, tapes i bast iment ha de ser plana, només les reixes de 

la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  

 El pas lliure dels dispositius de tancament utilit zats com a pas d’home, s’han d’ajustar a 

les normes de seguretat en funció del lloc a on s’i nstal·lin. En general han de tenir un 

diàmetre mínim de 600 mm. 

- Complements per a pou de registre:  

     - Graó d’acer galvanitzat 

     - Graó de fosa 

     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 

pou de registre 

La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobriment i tancament, 

han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >=  50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

 Si el dispositiu de tancament te forats de ventila ció, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un  cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

139 

  

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasa da amb el bastiment. 

L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa obe rta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a 

l’element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 

La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, escrostonament, ni 

altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15  a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfí cies de contacte entre el bastiment i la ta pa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada di sseny 

Resistència característica a la compressió  del for migó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’ac er:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gr is normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 

o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conf orme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta,  d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, re baves, bufaments, inclusions de sorra, 

gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 

fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més p etites que les corresponents a la cara 

superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aque stes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
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 Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per la minació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a c ada un dels seus extrems, per a facilitar 

l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts e n el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser ll is, sense taques, discontinuïtats, 

exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  ≥ 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  ≥ 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  ≥ 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni d espreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense  despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

 - Guerxament:  ± 1 mm 

 - Diàmetre del rodó:  - 5% 

 GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una  superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos  adequats per a suportar les càrregues de 

servei. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 17% 

 Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 

 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

 - Guerxament:  ± 1 mm 

 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expans ió per a la unió de la peça al pou de 

registre i una brida d'acer per a la unió de la peç a amb el tub, configurant un junt flexible 

entre el pou de registre i el tub. 

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer in oxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregula ritats superficials que puguin afectar la 

seva funció. 

No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 

conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys  que alterin les seves caracte rístiques. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element  hi ha d'haver la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de maner a que no s'alterin les seves 

característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcció n, ensayos tipo, marcado, control de 

calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característ icas y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 

suministro de piezas moldeadas. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad  de goma maciza para tuberías de suministro 

de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones  de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 
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OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 

     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 

20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG22RB10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàme tre nominal. 
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Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’e xterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exte rior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
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Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida 

instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 

     - Resistència a compressió 

     - Impacte  

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama  
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     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l’atac químic 

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

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

segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de 

procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 

 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG312180. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució e n tensió baixa i instal·lacions en general, 

per a serveis fixes, amb conductor de coure, de ten sió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 

bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil ( PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’hal ògens a base de poliolefina, de baixa 

emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació  UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

Les característiques físiques i mecàniques del cond uctor han de complir les normes UNE 21-011 

i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni  d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcil ment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 

raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilm ent sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089- 1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutr e: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, ma rró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negr e i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, ne gre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 

verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16 │25-35 │ 50 │70-95 │ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificac ions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90 °C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx) :  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 
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- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor espe cificat – (0,1 mm + 10% del valor 

especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE)  tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) d el tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una  franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE)  tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termo plàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 

de complir les especificacions de la norma UNE 2112 3-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión  asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de se cción recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductore s aislados de los cables. 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la i dentificación de los conductores aislados 

de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductore s aislados de los cables. 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cabl es. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d’identificació 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada 

cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 

exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
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     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 

especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a 

totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del 

material que la composa. 

 

 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG41131A,BG41T49D,BG415857. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , 

bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols p rotegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 

tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parc ial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 

protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Solución curce a nivel N-340 en St. Jordi d'Alfama 

 

 

 

 

150 

  

 - Per a protecció de línies elèctriques d'alimenta ció a receptors (PIA) 

 - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastid or obert 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabr icant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

ICP: 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 2 0-317. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmunatge sobre un 

per fil normalitzat. 

Han de portar marcades les dades següents: 

- La denominació ICP-M 

- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 

- El símbol normalment acceptat per al corrent alte rn 

- El poder de tall nominal, en ampers 

- El nom del fabricant o la marca de fabrica 

- La referència del tipus del fabricant 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell 

- Número d’ordre de fabricació 

La indicació del poder de tall ha de consistir en e l seu valor, expresat en ampers, sense el 

sí mbol A i situat a l’interior d’un rectangle. 

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir  únicament xifres. 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se imm ediatament després de la indicació de 

tensió nominal. 

Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 

figurar a la part frontal de l’interruptor. 

Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimen tació  i els de sortida, els primers han de 

marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta d irigida cap a l’interior de l’interruptor i 

els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’ 

interruptor. 

Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva 

connexió correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols 

corresponents. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fà cilment llegibles i no han d’estar sobre 

cargols, volanderes o altres p arts no fixes de l’i nterruptor. 

PIA: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmunatge sobre un 

per fil normalitzat. 

Han de complir les especificacions d’alguna o algun es de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60947-2 
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Els interruptors que compleixen les especificacions  de la norma UNE-EN 60898 han de portar 

marcades les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altr e número d’identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acc eptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) p recedit del símbol de la característica de 

dispar instantània 

- La freqüència assignada si l’interruptor està pre vist per a una sola freqüència, en hertz 

(Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de 

les unitats 

- L’esquema de connexió a menys que el mode de conn exió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és difere nt de 30ºC 

- Classes de limitació d’energia, si s’aplica 

La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la 

característica de dispar instantània ha de ser visi ble quan l’interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o  en els laterals de l’interruptor. 

L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qu alsevol envoltant que s’hagi de retirar per 

a la connexió dels cables d’alimentació. No pot est ar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 

l’interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fà cilment llegibles i no han d’estar sobre 

cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’in terruptor. 

 Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60 947-2 han de portar marcades sobre el propi 

interruptor o be sobre una o vàries plaques de cara cterístiques fixades al mateix les 

indicacions següents: 

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible qua n l’interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d’obertura i la de tancam ent 

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàr iament visible quan l’interruptor està 

instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d’ús 

- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació de l corrent continu amb el símbol normalment 

acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i  curta durada corresponent per a la 

categoria d’ús B 

- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra  N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèr mics no compensats, si és diferent de 30ºC 

La resta d’indicacions poden estar marcades sobre e l cos del interruptor en lloc no 

necessàriament visibles o be han d’especificar-se e n els catàlegs o manuals del fabricant. 
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part 

integrant de l’interruptor automàtic. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE- EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior , pel que fa referència als interruptors 

tipus PIA fabricats exclusivament segons les especi ficacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han 

de portar un sistema de fixació per pressió que per meti el muntatge  i desmuntatge sobre el 

perfil. 

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT: 

Han d’estar construïts per un bastidor de planxa d’ acer galvanitzat on han d’ anar muntats 

l’interruptor i els accessoris. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE- EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior , pel que fa referència als interruptors 

tipus PIA fabricats exclusivament segons les especi ficacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessàr ia per a la correcta instal·lació de 

l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotér micos, para control de potencia, de 1,5 a 

63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magneto térmicos para control de potencia de 1,5 A 

a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para in stalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para  instalaciones domésticas y análogas para 

la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáti cos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidade s. 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 
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UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. (IEC 

60947-2:2006) 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. (IEC 

60947-2:2006) 

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT: 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. (IEC 

60947-2:2006) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació  amb els materials rebuts i verificar 

l’adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat  o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l’adequació als requisits 

del projecte. 

- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 
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- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació 

dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per 

sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa 

de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG42129D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent di ferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar  en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per  a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 
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- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a munt ar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a tre ballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtic a del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" 

en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d’estar construïts segons les especificacions d e la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 

perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacion s següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fab ricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells  selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marc at amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de co rrents diferencials amb components 

contínues, indicada amb els símbols normalitzats co rresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interru ptor o be sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situ ades de manera que quedin visibles i 

llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els b orns d’alimentació aquests han d’estar 

clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del  neutre del circuit han d’estar marcats amb 

la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegib les i no han d’estar situades sobre 

cargols, volanderes o altres parts movibles de l’in terruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió  qu e permeti el muntatge i el desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l ’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 

que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característique s de funcionament per mitjants diferents 

als específicament destinats a la regulació  de la intensitat diferencial residual de 

funcionament assignada o la de temporització defini da. 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especific acions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 

portar marcades com a mínim les indicacions següent s: 
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- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fab ricat per a treballar a freqüències 

diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’ amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparel ls selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marc at amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corre nts diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc di ferencial o bé sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes  marques han d’estar situades en un lloc 

tal que quedin visibles i llegibles quan l’ interru ptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els b orns d’entrada i els de sortida, aquests 

han d’estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del  neutre del circuit han d’estar marcats amb 

la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i  no es pot fer sobre cargols, volanderes o 

qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especifica cions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionamen t assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual  de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparel ls selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marca t amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corre nts diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 

que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assig nada si difereix de la del interruptor 

automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la docum entació o manuals del fabricant hi ha 

d’haver l’esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 

l’apartat anterior. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part  

integrant de l’interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-E N 60947-2 annex B. 
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El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior , pel que fa referència als blocs 

diferencials fabricats segons les especificacions d e la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparat s per a anar muntats sobre perfils DIN 

normalitzats han de portar un sistema de fixació pe r pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adoss ats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic 

han de portar els borns de connexió per a la unió a mb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessàr ia per a la correcta instal·lació de 

l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

con dispositivo de protección contra sobreintensida des incorporado, para usos domésticos y 

análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació  amb els materials rebuts i verificar 

l’adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat  o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l’adequació als requisits 

del projecte. 

- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació 

dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
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Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per 

sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa 

de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BGW41000,BGW42000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors m agnetotèrmics o diferencials, 

tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors m anuals i protectors de sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a aparells de protecció i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàri s per al muntatge d'un aparell de 

protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHU - LÀMPADES 
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHU8C9T0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmpades fluorescents estàndard. 

Es consideren els següents tipus de làmpades fluore scents: 

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /3 3) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54 ) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les làmpades han d’estar formades per un tub que co nté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 

normalitzat per al connexionat i la subjecció de la  làmpada a cadascun dels extrems del tub. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. Queda expressament prohibit l’ús de 

làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 

Característiques dimensionals i funcionals: 

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

¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  3 6 ¦  58 ¦ 

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

¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)        ¦  26 ¦  2 6 ¦  26 ¦ 

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

¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 12 14¦ 1514¦ 

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

¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 12 05¦ 1506¦ 

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

¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 

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

Característiques fotomètriques: 

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

¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦-------------------------------------------------- ¦ 
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¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600 ¦ 

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

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 

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

Grau de reproducció cromàtica de les là mpades està ndard:  

- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 

- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

 - Potència nominal 

 - Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 
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- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BHWM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminà ries, carrils de suport per a llums, 

projectors o elements de control, regulació o ences a d’ instal·lacions d’il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 

han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de 

les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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