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1. CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES GENERALS 
 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
 Les obres objecte d’aquest projecte són totes les necessàries i suficients 

per a la urbanització de la Unitat d’Actuació 5, amb estricta subjecció a la 

documentació gràfica i escrita del projecte, a les condicions que es detallen en 

els plecs de condicions, i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar 

els serveis tècnics directors de l’obra. 

 

 Es completa aquesta documentació amb l’estat de medicions i 

pressupost de l’obra on s’inclouen el detall de tots els treballs a realitzar. Les 

ofertes s’entendran com una xifra total pels treballs detallats en el projecte, 

sense que puguin alegar-se errors en les medicions, - que haurà de revisar o 

fer seves el contractista -, interpretació del projecte o dels preus unitaris que 

hagin servit per composar el pressupost total. 

 

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA 
 
 Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de 

prelació quant al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o aparents 

contradicció: 

 

1r Les condicions fixades en el document de contracte d’empresa o 

arrendament de l’obra se existeix.  

2n El plec de condicions particulars. 

3r El present Plec de condicions general. 

4t La resta de la documentació del projecte. 

 

 Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres 

s’incorporen al projecte com a interpretació, complement o precisió de les 

seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 

sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a escala. 
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Article 3. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS 
QUE S’HAURIEN DE TENIR EN COMPTE 
 

Per totes les obres objecte d’aquest projecte regiran les especificacions 

del “Pliego de Prescripciones Técnicas Geerales para Obras de Carreteras i 

Puentes” PG-3, aprovat per ordre Ministerial del 21-1, amb tots els 

complements i les modificacions posteriors. 

 

En l’execució d’aquesta obra, s’hauran de tenir en compte les 

disposicions que resultin de l’aplicació de la normativa concreta d’obres 

d’edificació i urbanització, que inclou: 

 

La Norma sobre ferms flexibles 6.1, les Normes d’edificació i 

urbanització (NBE) i decrets d’obligat  acompliment, la normativa 

complementària inclosa en les Normes Tecnològiques de l’edificació i 

urbanització (NTE) i les seves actualitzacions, i les prescripcions que puguin 

sortir successivament. 

 

Article 4. INTERPRETACIONS 
 
És obligatori per part del contractista el compliment exacte de totes les 

prescripcions contingudes en aquest document i amb els documents oficials 

referents a la indústria de la construcció vigent, i si sorgeixin dubtes o 

interpretacions diferents, l’esmentat contractista haurà de consultar i acomplir 

exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d’informar-los 

durant tota l’execució de l’obra. 

 

D’una manera general es considera complementari del present 

document, el Plec de condicions generals de la Direcció General d’Arquitectura, 

1960 (O.M. 4 juny de 1.973). 
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Delimitació general de les funcions Tècniques 
 
Article 5. DIRECCIÓ DE L’OBRE  
 
La direcció facultativa dels treballs l’assumeixen el tècnics municipals 

directors de les obres. 

 

Amb l’objecte de clarificar les obligacions dels diferents tècnics de la 

Direcció Facultativa de l’obra i del contractista o del personal integral a 

l’empresa segons les seves diverses funcions, es considera annexat a aquest 

Plec les Normes reguladores de les activitats relacionades amb les obres 

d’arquitectura i urbanisme, aprovades pel Consell Superior dels col·legis 

d’arquitectes. 

 

Article 6. FACULTATS GENERALS 
 

 A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics 

directors és missió específica seva la direcció dels treballs que es realitzen a 

les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus representants tècnics, i 

per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst 

específicament en el Plec de condicions de l’edificació i urbanització, sobre les 

persones i les coses situades a l’obra, i en relació amb els treballs que, pe 

l’execució del edificis i obres annexes, duguin a terme. 

 

 Article 7. ARQUITECTE DIRECTOR 
 
 Correspon a l’arquitecte director: 

 

a) Comprovar l’adequació del projecte a les característiques del sòl. 

b) Redactar els complement o rectificacions del projecte que siguin 

necessàries. 

c) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de 

resoldre les contingències que es produeixin i impartir les instruccions 
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complementaries que siguin necessàries per aconseguir  la correcta 

solució arquitectònica. 

d) Coordinar la intervenció en l’obra d’altres tècnics que, en el seu cas, 

concorrin a la direcció en funció pròpia en aspectes parcials de la 

seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials de l’obra, la liquidació final i 

assessorar el promotor en l’acte de recepció. 

f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure en unió 

de l’aparellador o arquitecte el certificat final de l’obra. 

 

Article 8. APARELLADOR / ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Correspon a l’aparellador o a l’arquitecte tècnic: 

 

a) Redactar el document d’estudi i anàlisi del projecte d’acord al previst 

amb l’article 1.4 de les tarifes d’honoraris aprovades pel Reial Decret 

314/1979 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic del contracte i de la 

normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 

obres. 

c) Redactar quant es requereixi l’estudi dels sistemes adequats als 

perills del treball per la realització de l’obra i aprovar el Pla de 

seguretat i higiene per l’aplicació del mateix. 

d) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar a l’acte corresponent, 

subscrivint-la en unió de l’arquitecte i el contractista. 

e) Comprovar les instal·lació provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de 

seguretat i higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 

f) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, 

instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències 

programades en el Pla de control, així com efectuar les demés 

comprovacions que resultin que resultin necessàries per assegurar la 

qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica 

aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les ordres 
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oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que 

corresponguin donant compte a l’arquitecte. 

g) Realitzar els amidaments de l’obra executada i donar conformitat, 

segons les relacions establertes a les certificacions valorades i a la 

liquidació final de l’obra. 

h) Subscriure, en unió de l’arquitecte, el certificat d’obra. 

 

Article 9. CONTRACTISTA 
 
Correspon al contractista: 

 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que 

siguin necessaris i projectant o autoritzant les instal·lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i higiene de l’obra en 

aplicació de l’estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l’execució de 

les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per 

l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene 

del treball. 

c) Fer subscriure amb l’arquitecte i aparellador o arquitecte tècnic l’acte 

de replanteig de l’obra. 

d) Ordenar i dirigir la execució material d’acord amb el projecte, a les 

normes tècniques i a les regles de la bona construcció. Ostentarà la 

direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordini les 

intervencions dels subcontractats. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels material i elements 

constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats a l’obra i 

rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l’aparellador o 

arquitecte tècnic, als subministraments o prefabricats que no comptin 

amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes 

d’aplicació. 

f) Custodiar els llibres d’ordres i seguiment de l’obra i donar els vist i 

plau a les anotacions que es practiquin. 
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g) Facilitar a l’aparellador o arquitecte tècnic, o enginyer tècnic amb 

antelació suficient, els materials necessaris per dur a terme els 

assaigs que li corresponguin. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació 

final. 

i) Subscriure amb el promotor les actes de recepció parcial i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a 

tercers durant l’obra. 

k) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de 

les obres a realitzar, d’acord amb el model inclòs en el projecte 

subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel que fa al de 

l’Administració Municipal com d’altres Administracions que 

intervinguin en el projecte. 

 

La col·locació dels cartells esmentats serà perceptiva i prèvia a la 

tramitació i presentació de la primera certificació d’obres. 

 

És a càrrec del contractista la col·locació dels cartells, senyals de tràfic i 

altres sistemes indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, 

així com la realització i pagaments dels tràmits administratius necessaris per a 

l’ocupació d’aquesta via pública. 

 

Obligacions i drets generals del contractista 
 

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE 
 
Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que 

la documentació aportada li resulta suficient per a la compressió de la totalitat 

de l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

Article 12. PLA DE SEGURETAT 
 
El contractista es compromet a complir i fer complir l’Ordenança general 

de seguretat i higiene en el treball segons l’ordre del Ministeri de treball 
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9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres demandades de la 

Direcció Facultativa en aquest sentit. 

 

També es prendran  les mesures que calguin per evitar els danys als 

béns públics i privats, evitant també la caiguda de materials de l’obra i 

col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas de vianants. 

De l’acompliment d’aquests punts se’n farà responsable directe el contractista. 

La Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les 

proteccions esmentades. 

 

Article 13. OFICINA A L’OBRA 
 
El contractista habilitarà a l’obra una oficina en la qual s’instal·lin dues 

taules adequades on es pugui estendre i consultar plànols. En aquesta oficina 

el contractista tindrà sempre una còpia de tots els documents del projecte que li 

hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d’ordres, segons O. 

9/6/1971 del Ministeri d’Habitatge. 

 

Cada ordre haurà d’estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i es 

subscriurà l’assabentat en representació del contractista pel cap de l’obra o 

encarregat. 

La còpia de cada ordre quedarà en poder de la Direcció Tècnica. 

 

Article 14. PERSONAL DE CONTRACTISTA  
 
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o 

superior responsable dels treballs, i si no en té cap serà el mateix contractista 

que portarà l’obra, la qual cosa serà comunicada per escrit a l’Ajuntament 

abans de començar els treballs. 

 

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels 

accidents, perjudicis o infraccions que puguin passar a cometre’s per l’execució 

anòmals de les obres o l’incompliment de les disposicions, en especial, la 
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normativa de seguretat i higiene en el treball i les de seguretat de vianants, 

vehicles i neteja de la via pública. 

 

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 
 

El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats 

estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l’arquitecte o 

aparellador, en les visites que facin a les obres, posant a la seva disposició la 

pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris per a la 

comprovació dels amidaments i liquidacions.  

 

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 

El contractista s’obliga a complir exactament els preceptes continguts en 

les disposicions vigents de caràcter oficial que regulin el treball, o que 

successivament entrin en vigor. Queda també obligat a l’acompliment de tot els 

que es prescriu en les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, 

legislació vigent respecte al treball i serà responsable dels perjudicis que 

sobrevinguessin per incompliment d’aquests requisits d’una manera especial 

s’obliga a complir amb tot rigor l’Ordenança de seguretat i higiene del treball en 

la indústria de la construcció. El contractista haurà, doncs, de traslladar aquesta 

responsabilitat degudament a tots els subcontractistes que puguin auxiliar-lo en 

l’execució de l’obra contractada. Serà també responsable, jurídica i 

econòmicament, de tots els mals que per causa seva es produïssin a les vies 

públiques o finques contigües. 

 

El contractista és el responsable del bon funcionament i de l’execució de 

les obres, ordenarà a la demolició i reconstrucció de les que a criteri de la 

Direcció Tècnica de l’obra, no reuneixin les degudes condicions sense que 

pugui considerar-se factor eximent el fet d’haver estat ja examinades amb 

anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a 

factors que poguessin afectar la data d’acabament de les obres. 
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Es fa especial menció de l’obligació del contractista de constituir en 

l’obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el 

qual estarà presidit pel cap de l’obra designat per l’empresa constructora, i de 

subscriure una assegurança que cobreixi el risc de danys i enfonsament de 

l’obra, al de responsabilitat civil el risc de maquinària i els riscs extraordinaris. 

 

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
És obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la 

construcció i aspecte de les obres, encara que no estigui expressament 

estipulat, sempre que, sense separar-se de l’esperit d’aquest plec i de la seva 

correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l’obra. 

 

És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les 

obres a realitzar, d’acord amb el model inclòs en el projecte o subministrat per 

la Direcció Facultativa, tant pel que fa al de l’Administració Municipal com 

d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. 

 

La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i prèvia a la 

tramitació i presentació de la primera certificació d’obres. 

 

És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de tràfic i 

altres sistemes indicatius de les obres que s’estan realitxant a la via pública, 

així com la realització i pagaments dels tràmits administratius necessaris per a 

la ocupació d’aquesta via pública. 

 

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS 
 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li 

manen els tècnics directors, solament podrà presentar-les per mitjà d’ells 

mateixos, davant l’ajuntament, i si són d’ordre econòmic directament a 

l’Ajuntament, contra dispocicions d’ordre tècnic o facultatiu dels tècnics 

directors, no s’admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la 

responsabilitat, si així ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida 
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als tècnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant 

de recepció, que en tot cas serà l’obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 
Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL 

NOMENAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que segons, el 

seu criteri, no reuneixi les condicions d’aptitud per al bon desenvolupament de 

l’obra, sent substituït per altre personal sense dret a reclamació per part del 

contractista. 

 

El contractista no podrà recusar els arquitectes, aparelladors o personal 

encarregat per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part 

de l’Ajuntament es designin uns altres facultatius per als reconeixements i 

amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d’aquests procedirà d’acord a 

l’estipulat en l’article precedent, però sense que per aquesta causa pugui 

interrompre’s la marxa dels treballs. 

 

Article 20. FALTES DE PERSONAL 
 

L’arquitecte o aparellador, en el supòsit de desobediència a les seves 

instruccions, incompetència manifesta o negligència greu que comprometi o 

destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el contractista perquè aparti de 

l’obra els operaris causants de la pertorbació. 

 

Article 21. VIGILÀNCIA A L’OBRA 
 

El contractista està obligat, un cop començada l’obra, a abonar l’import 

de la vigilància diürna i nocturna que puguin fer falta, aquest import es 

considerarà inclòs en les despeses generals. 

 
Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans 

auxiliars. 
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Article 22. CAMINS I ACCESSOS 
 

El constructor disposarà a càrrec ser dels accessos a l’obra i al seu 

tancament. L’aparellador o l’arquitecte tècnic podrà exigir la seva modificació i 

millora. 

 

Article 23. REPLANTEIG DE L’OBRA 
 

Abans d’iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del 

projecte. L’esmentat replantejament el farà el facultatiu director de les obres i 

un representant legal del contractista adjudicatari. 

 

S’hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions 

que s’hagin observat en els documents contractuals del projecte, no podent-se 

procedir a cap reclamació per part de l’adjudicatari, entenent-se que abans de 

fer l’oferta s’ha de procedir a un detallat estudi del projecte. 

 

El replantejament es farà d’acord amb els plànols del projecte i es 

deixaran sobre el terreny senyals i referències, amb suficient garantia de 

permanència per tal de poder referenciar els treballs que s’executin. 

 

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i 

s’aixecarà acta en cada ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a 

càrrec del contractista. La absència del contractista o del seu representant legal 

als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti. 

 

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning 

 

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el 

termini d’un més, llevat de causa justificada des de la notificació de 

l’autorització per iniciar les obres quan s’estableixi expressament en el Plec de 

clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar sempre 

que la total execució de l’obrea estigui prevista en més d’una anualitat. 

L’administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva 
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presentació. La resolució pot imposar el programa de treball presentat a la 

introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions, 

sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta. 

 

El programa de treball especificarà dins l’ordenació general, els períodes 

i imports d’execució de les diferents unitats d’obra compatibles amb els terminis 

parcials establerts en el Plec de clàusules administratives particulars per a 

l’acabament de les diferents parts fonamentals en que s’hagi considerat l’obra. 

 

El director de l’obra podrà o no donar curs a les certificacions d’obra fins 

que el contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de treball 

quan aquest sigui obligatori, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, 

per retard en el pagament de les certificacions. 

 

Article 25. AMPLICACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES 
IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

 

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el 

projecte, no s’interrompran els treballs, el continuarà segons les instruccions 

donades per l’arquitecte mentre es formula o es tramita el projecte reformat. El 

contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el 

que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, 

recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment 

aquest servei ja que el seu import serà consignat en un pressupost addicional. 

 

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del 

contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o 

no li fos possible acabar-les en els terminis ficats, se li atorgarà una pròrroga 

proporcionada per a compliment de la contracta, després de l’informe favorable 

de l’arquitecte. 
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El contractista exposarà, per escrit dirigit a l’arquitecte, la causa que 

impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s’originaria 

en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·liciten per 

aquesta. 

 
Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis 

de les obres estipulats, al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres 

de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit 

no se li haguessin proporcionat. 

 
Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIÓ DELS 

TREBALLS 
 
Els treballs s’ajustaran exactament als plànols del projecte d’execució, a 

aquest Plec de condicions i a l’estat de medicions. Els tècnics directors de 

l’obra resoldran qualsevol discrepància que pogués existir. Si per qualsevol 

circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l’obra, es redactaran els 

corresponents plànols reformats, als quals es consideraran des del dia de la 

seva data part integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les 

especificacions de cadascun dels documents d’aquests, sempre i quan no se li 

oposi. 

 
Qualsevol ordre donada pels tècnics no suposarà cap alteració en el 

pressupost del projecte si no es redacta el corresponent projecte reformat. 

 
Article 29. OBRES OCULTES 
 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar amagats a 

l’acabament de l’obra, s’aixecaran els plànols necessaris perquè quedin 

perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat, i 

s’entregarà: un a l’arquitecte; un altre a l’aparellador; i el tercer al contractista, 
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signats tots ells pels tres. Aquests hauran d’anar suficientment acotats, es 

consideraran documents indispensables per efectuar els amidaments. 

 
Article 30. VICIS AMAGATS 
 
Si la Direcció Facultativa tingués raons fomentades per creure en 

l’existència de vicis de construcció amagats en les obres executades, ordenarà 

en qualsevol moment i abans de la recepció definitiva els enderrocs que cregui 

necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi són defectuosos. Les 

despeses seran a càrrec del constructor. 

 
Article 31. CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE REUNIR ELS 

MATERIALS 
 
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les 

qualitats que es requereixin per la seva funció a judici de la Direcció Tècnica de 

l’obra i d’acord amb els Plecs generals de condicions. 

 

Els productes industrials d’utilització a l’obra que, per les seves especials 

peculiaritats es determinin excepcionalment en el document contractual per 

referència a la marca, model o denominació específica, solament podran 

substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si això ho 

autoritza expressament el director facultatiu de l’obra, en el corresponent llibre 

d’ordres. S’entendrà que un producte és similar si compleix les mateixes 

característiques tècniques en quant a funcionalitat, qualitat i disseny. 

 

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida 

corresponent de conformitat amb aquest menor preu, i s’acompanyarà la 

certificació de l’obra amb el document que acrediti la conformitat de la Direcció 

Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la fixació 

del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se. 

 
Article 32. MATERIAL I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
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El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 

classes en els punts que li sembli convenient, excepte en els casos en que el 

Plec particular de condicions tècniques preceptui una procedència 

determinada. 

 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o 

arreplegament,  el constructor haurà de presentar a l’aparellador o arquitecte 

tècnic, una llista completa dels materials i aparells a utilitzat en el qual 

s’especifiquen totes les indicacions sobre les marques, qualitats, procedència i 

idoneïtat de cadascun d’ells. 

 
Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los 

ordenadament i en lloc adequat, els material procedents d’excavacions i 

enderrocs. Es retiraran de l’obra i es portaran a un abocador que així estigui 

establert en el pressupost.  

 
Article 34. CONTROL DE QUALITAT 
 
En les ofertes per a la construcció de l’obra es consideraran incloses 

totes les despeses necessàries per procedir als assaigs previstos en les 

normes i disposicions generals i d’una manera especial quan facin referència al 

control de qualitat de l’obra, que serà a nivell normal amb tota l’estructura. 

 

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori 

degudament homologat, que ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció 

Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost. 

 
Article 35. NETEJA DE LES OBRES 
 
És d’obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que 
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no sigui necessàries, adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin 

necessaris perquè l’obra ofereixi un bon aspecte. 

 
Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS 
El contractista ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions 

exigides en les Condicions generals de caràcter tècnic del Plec de condicions 

de l’edificació, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb 

els quals s’especifica també l’esmentat document. 

 

Per això, i fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el 

contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i 

de les faltes i defectes que puguin existir en aquest, per la seva mala execució 

o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que 

puguin servir d’excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics 

directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions 

particulars d’obres, que sempre se suposa que s’entenen i abonen a bon 

compte. 

 

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o 

el seu representant en l’obra se n’adonin de vicis i defectes en els treballs 

executats, o que els materials utilitzats o els parells col·locats no reuneixen les 

condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs o una 

vegada s’hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, 

que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el 

contractat i tot i això a càrrec de l’adjudicatari de les obres. 

 
Article 37. MITJANS AUXILIARS 
 
Estaran a càrrec del contractista les bastides, cintes,  màquines i altres 

mitjans auxiliars que es necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i 

les connexions de servei i instal·lacions necessàries per a la correcta execució 

de les obres, no tenit la Direcció Facultativa cap responsabilitat per qualsevol 

avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència dels 

esmentats mitjans auxiliars. 
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El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en 

cada moment de la maquinaria necessària per poder portar l’obra al ritme fixat 

en el contracte d’acord amb el calendari de l’obra. 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES I FACULTATIVES PARTICULARS 
 

Condicions mínimes d’acceptació del ferm urbà 
 

Article 38. SUB-BASE GRANULAR  
 
Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada 

entre la base del ferm i la explanada. 

 

La capa sub-base es col·locarà després d’haver construït els 

encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat 

la explanada. La sub-base col·locada protegirà la explanada, servirà de 

superfície de treball per executar la resta de la obra i sobre ells es col·locaran 

les voreres.  

 

Els materials podran ser de zahorra natural o de zahorra procedent del 

matxacament del material de cantera. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: la granulometria del material serà tal 

que compleixi les següents condicions: 

 

- La fracció del material que passi pel tamís 0.080 UNE serà 

inferior a les 2/3 parts de la fracció que passi pel tamís 0.40 

UNE. 

- La mesura màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la 

tongada compactada. 

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits 

indicats en el quadre:   
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ASTM UNE
2" 50 100 100 -
1" 25 - 75-95 100
3/8 10 30-65 45-75 50-85
Nº4 5 25-65 30-60 35-65
Nº10 2 15-40 20-45 25-50
Nº40 0.40 8-20 15-30 15-30
Nº100 0.080 2-8 5-15 5-15

TAMISSOS S1 S2 S3

 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat 

en l’Assaig dels Àngels inferior a 35. 

 

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior 

a 20. 

 

L’equivalent en arena del material serà en tot cas superior a 25. 

 

Pel que fa referència a la plasticitat del material, es compliran 

simultàniament les següents condicions: 

 

- Límit líquid inferior a 25 (LL<25). 

- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP<6). 

 
En la superfície compactada de sub-base granular s’exigirà una densitat 

superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. 

Es tindrà que obtenir aquesta densitat inclòs en les zones especials com veres 

de pous d’imbornals o d’altres elements singulars. 

 

Medicions i abonament: sempre que els quadres de preus o el 

pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la sub-base granular 

s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre 

el perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, 

preparació i compactació de l’explanada així com totes les operacions, 

materials auxiliars o maquinària necessària per deixar la unitat d’obra 

correctament acabada. 
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Article 39. VORERES ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les voreres són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que 

assentats sobre la sub-base granular, serveixen per separar les zones de 

calçada de les vora vies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de la 

vorera col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació dels 

serveis. 

 

L’encinat, rígola o canal és una peça de pedra o prefabricada de formigó 

que pot acompanyar a la vorera, facilitant la compactació dels ferms, la 

conducció d’aigües de pluja als imbornals i constituint un element senyalitzador 

del final de la calçada. 

 

 

VORERES DE FORMIGÓ: 

 

Procedència: aquest tipus de voreres provenen de fàbriques 

especialitzades. 

 

Característiques generals: les característiques generals seran definides 

en els plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s’admetran voreres de diferents dimensions que 

les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 

 

Normes de qualitat: 

 

1. Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb 

serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-

cents cinquanta Quilograms per centímetre quadrat (350 

Kg/cm2). 

2. Desgast per rosament: recorregut de sis-cents metres (600 m), 

pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 gr/cm2 
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per via humida): desgast mig de pèrdua d’alçada menor de dos 

amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 

3. Recepció: es refusaran en l’acopi voreres que presentin 

defectes, encara que aquests siguin deguts al transport. No 

seran de recepció  voreres, la secció transversal de les quals 

no s’adapti a les dimensions senyalades en les característiques 

generals amb unes toleràncies de més d’un centímetre (+/- 1 

cm). 

4. Medició i abonament: sempre que al pressupost del projecte no 

especifiqui una altra cosa s’abonaran per metre lineal (ml.), 

col·locat i totalment acabat, excloent el formigó de base 

necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent.  

 

RIGOLA DE LLOSETES BLANQUES DE MORTER COMPRIMIT 

 

Definició: és una llosa composada per una capa d’impressió, de morter 

ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter 

menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència: aquesta rigola procedeix d’una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals: si no es defineix en els plànols, el tipus 

reglamentari ha de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit 

centímetres (8 cm.) de gruix, la cara superior de desgastament serà de dotze 

mil·límetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 

 

Normes de qualitat: 

 

1. Desgast per rosament: recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 

m.), pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 gr/cm2), abrasiu de 

sorra silícea d’un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2), per via humida: 

desgast mig en pèrdua d’alçada inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm.). 
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Recepció: No serà de recepció les lloses si les seves dimensions i 

gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, amb unes 

toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm.). 

 

De cada acopi s’assajaran tantes lloses com indiqui el Director Facultatiu 

de l’Obra. Si al termini mig dels resultats no assoleix els límits previstos es 

refusarà l’acopi. 

 

Medició i abonament: sempre que el pressupost del projecte no 

especifiqui una altra cosa, s’abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment 

acabat, exclòs el formigó de la base necessari. Aquest formigó s’abonarà al 

preu corresponent. 

 

VORERES DE PEDRA NATURAL 

 

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura 

compacta. 

- No tindrà fissures, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i 

estarà exempta de restes orgàniques. 

- La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de 

deu mil·límetres (10 mm.). 

- La pedra tindrà una densitat superior a 2500 Kg/m3, i resistència 

superior a 1.3 Kg/cm2. 

- Pel que respecta a la prova de resistència a la intempèrie, 

aguantaran els vint-i-cinc cicles de congelació sense presentar 

alteracions visibles. 

 

Medicions i abonament de les obres: les voreres es mesuraran i 

abonaran per metre lineal (ml.) realment col·locat, mesurats sobre el terreny. 

 

El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries 

per deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
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Article 40. EL FORMIGÓ DE BASE EN LES VORERES 
 
En les obres d’urbanització primària i excepte si la Direcció de l’obra 

disposi d’una altra ordre, el formigó en voreres es col·locarà en fase prèvia a la 

construcció de les capes de base i de paviment. Després d’haver acceptat les 

infrastructures de serveis, els elements singulars situats en la vorera i la capa 

de coronació del terraplè de la vorera, es procedirà a col·locar la capa de 

formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes, i protegirà les 

infrastructures de serveis construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: el formigó serà de consistència 

intermediària entre la plàstica i la fluida de manera que no sigui ni massa sec 

(hi hauria dificultats per a reglar), ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig 

de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrahams entre cinc 

centímetres (5 cm.), i vuit centímetres (8 cm.). 

 
La resistència característica mínima a obtenir serà de 100 quilograms 

per centímetre quadrat (Fck > 100  Kg/cm2). (H-100), sempre que el projecte no 

indiqui una resistència superior. 

 

Medició i abonament de les obres: excepte en el cas de què en el 

pressupost del projecte s’especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per 

metres cúbics realment executats, mesura sobre perfil teòric. 

 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la 

superfície de coronació en terres, els encofrats necessaris per deixar els forats 

dels alcorcs, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els 

materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar 

correctament la unitat d’obra. 

 
Article 41. BASES DE ZAHORRA NATURAL 
 
La zahorra artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació 

de matxaqueig amb granulometria de tipus continu. 
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Condicions mínimes d’acceptació: 

 

1. Granulometria: 

- La fracció que passi pel tamís 0.080 UNE serà inferior a la meitat de la 

fracció que passi pel tamís 0.40 UNE, mesurades en pes. 

- La mesura màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada 

compactada. 

- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les 

que figuren en el següent quadre: 

 

Z1 Z2 Z3
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45

0.40 10-30 10-30 10-30
0.080 5-15 5-15 5-15

TAMISSOS 
UNE

acumulat en %

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir 

com a mínim un 50% en pes d’elements amb dos o més cares de 

fractura. 

- El desgast del material mesurat segons l’assaig del Coeficient dels 

Àngels, serà inferior a trenta (< 30). 

- El material serà no plàstic i tindrà un equivalent en arena superior a 

trenta-cinc (> 35). 

- El material no es trobarà meteoritzat de manera que totes les 

característiques de granulometria i qualitat es conservin després de 

compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 

compactar). 

- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació 

del 100% de l’assaig Proctor Modificat. 

- El mòdul de compressibilitat determinat amb un assaig de càrrega amb 

placa de 700 cm2 serà superior a 100 Kg/cm2 per a unes pressions 

compreses entre 2,5 i 3,5 Kg/cm2. 
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- La densitat de la capa de la base granular compactada serà superior al 

100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. 

Aquesta condició de densitat es complirà també en totes les zones 

singulars de la capa compactada (voreres, pous, embornals i elements 

singulars de la calçada). 

 

Medició i abonament: la base de material granular es mesurarà i 

abonarà per metres cúbic mesurats sobre el perfil teòric després de compactar. 

S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de sub-

base i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra 

correctament acabada. 

 

Article 42. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de mescla asfàltica en 

calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o tractaments asfàltics 

superficials. El paviment més usual es el de mescla asfàltica en calent. 

 

Paviments asfàltics en calent: poden ser d’una única capa de rodadura o 

de dues capes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

- Els lligants bituminosos podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 

60/70, B 80/100.  

- Granulometria dels àrids: l’àrid gruixut procedirà d’instal·lacions de 

matxaqueig. Contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dos 

o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 

compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que 

es tracti.  
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40 100 100 100 100
25 100  80-95 100  80-95 100 75-95 100 65-90
0 100 80-95 75-90 100 80-95 75-88 100 75-95 65-85 100 65-90 55-80

125 80-95 65-80 75-90 80-95 65-80 60-75 75-95 55-75 47-67 65-90 45-70 30-55
10 72-87 60-75 57-72 71-85 60-75 55-70 62-82 47-67 40-60 50-75 35-60 23-48
5 50-65 47-62 45-60 47-62 43-58 40-55 30-48 28-46 26-44 20-40 13-35 10-30

2.5 35-50 30-45 20-35 5-20
0.63 18-30 15-25 8-20
0.32 13-23 10-18 5-14
0.16 7-15 6-13 3-9
0.080 4-8 3-7 2-5 2-4

% de lligant 
bituminós 

en pes 
respecte 

l'àrid*

4.0-6.0 3.5-5.5 3.0-5.0 2.5-4.5

CERNIT PONDERAL ACUMULAT (%)
TAMISSOS 

UNE
Mescles denses 

D12 D20 D25
Mescles semidenses 

S12 S20 S25
Mescles gruixudes 

G12 G20 G25
Mescles obertes A12 

A20 A25

 
(*) El contingut òptim del lligant es determinarà mitjançant assaigs de 

laboratori. 

 

- El coeficient de desgast dels Àngels serà inferior a trenta (30). Per a 

vials de gran capacitat on es preveuen altes velocitats s’exigirà un 

coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (40), únicament en 

capa de rodadura. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta 

(<30), únicament en vials de gran capacitat i trànsit. 

- Les condicions d’adhesivitat i característiques del fille compliran les 

condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3). 

- La mescla bituminosa d’àrids en fred, tindrà un equivalent en arena 

superior a quaranta (>40). 

- En quant a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, 

equip d’execució, i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les 

condicions exigides per a la construcció de carreteres (PG3). 

 

Medició i abonament de les obres: s’abonarà per tones realment 

col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 

obtingudes en obra. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 

s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa base, els 
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recs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris per 

al correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball seran les 

següents: 

 

ÀRIDS I FILLER 

 

Tamisos superiors al 2,5 UNE   4 % del pes total d’àrids 

 

Tamisos compresos entre 2,5 

UNE i 0,16 UNE     3 % del pes total d’àrids 

 

Tamís 0,080 UNE     1 % del pes total d’àrids 

 

Lligant       0,3 % del pes total 

d’àrids 

 

Durant l’obra la temperatura mescla haurà de ser superior a la 

determinada en la fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus 

(>100º). 

 
Article 43. PAVIMENTS LLEUGERS PER VIANANTS O TRÀFIC 

RESTRINGIT 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones d’accés, 

passeigs i vials de tràfic restringit que disposin d’una mica de superfície per a 

tràfic mixt (vials de vorera). 

 

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran en la fase 

d’urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais 

parcel·lats) i poden ser de tipus molt variat, depenent del disseny urbà. 

 
Paviments de pedra natural: 
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- La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura 

compacta. No presentarà fissures, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de 

defecte visible. 

 

- En quan a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà una densitat 

superior a 2500 Kg/m3, resistència a la compressió simple superior a 1300 

Kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 

cm.) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració 

visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069, i UNE 7070).
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3. DOSSIER EXPLICATIU DELS ASSAIGS, CONDICIONS MÍNIMES 
D’ACCEPTACIÓ I CADÈNCIES D’ASSAIG RECOMANADES 
 

Article 44. GRANULOMETRIA 
 
Objecte de l’assaig: l’objecte de l’assaig granulomètric és la classificació 

de les partícules segons les seves mesures, és un assaig d’identificació dels 

sòls que, juntament amb d’altres assaigs que es descriuran a continuació, 

permet obtenir una classificació dels mateixos. 

 

Metodologia: el tamisat és un mètode que permet classificar les 

partícules segons les mesures, els sedassos es designen segons la seva 

obertura per números successius que es refereixen a escales establertes com 

l’escala UNE o ASTM. 

 

A la corba granulomètrica acumulativa en escala logarítmica, en l’eix 

d’abscisses es situen els diàmetres de les partícules en mil·límetres i en l’eix 

d’ordenades el tant per cent de partícules de diàmetre inferior al considerat; els 

resultats dels anàlisis granulomètrics es presenten en forma acumulativa.  

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

1. Sòls tolerables: no s’admeten més d’un 25 % de partícules de 

grandària superior a 155 cm. 

2. Sòls adequats: no s’admeten partícules de grandària superior a 

10 cm i la proporció que passa pel 0,080 serà inferior al 35 %. 

3. Sòls seleccionats: no s’admeten partícules de grandària 

superior a 8 cm i la proporció que passa pel 0,080 serà inferior 

al 25 %. 

4. Sub-base granular: la fracció tamisada pel 0,080 serà inferior a 

2/3 parts de la fracció tamisada pel 0,40. La grandària màxima 

no superarà 1/2 del gruix de la capa compactada. La 

granulometria s’adaptarà a un dels següents fusos: 

 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Plec de condicions   33-53 

S1 S2 S3 S4 S5 S6
50 100 100 - - - -
25 - 75-95 100 100 100 100
10 30-65 45-75 50-85 60-100 - -
5 25-65 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100
2 15-40 20-45 25-50 40-100 55-100 -

0.40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70
0.080 2-8 5-15 5-15 10-25 8-20 8-25

% TAMISATTAMÍS

 
 

Els fusos S4, S5 i S6 només es poden fer servir per un tràfic lleuger. 

 

5. Bases del tot-ú artificial: la fracció tamisada pel 0,080 serà inferior a 

1/2 de la fracció tamisada pel 0,40. La grandària màxima no superarà 1/2 del 

gruix de la capa compactada. La granulometria s’adaptarà a un dels fusos 

següents: 

 

50
40
25
20
10
5
2

0.40
0.080

30-60
20-45
10-30
5-15

100
70-100
60-90
45-75

30-60
20-45
10-30
5-15

70-100
55-85
50-80
40-70

20-45
35-65

10-30
5-15

-
100

70-100
50-80

Z3
-100 -

Z2Z1
% TAMISATTAMÍS

 

Cadència d’assaigs recomanada: 

 

- En la fase d’acceptació de la procedència es realitzarà l’assaig 

de tres mostres aleatòries del material. 

- En la fase d’execució, es recomana la realització d’un assaig 

cada 1.000 m3 de material col·locat en la obra. 

 

Article 45. ASSAIG PROCTOR 
 
Objecte de l’assaig: l’objecte de l’assaig Proctor és la determinació de la 

densitat seca màxima que pot obtenir-se en un sòl, mitjançant un procés de 
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compactació normalitzat i que correspon a una humitat òptima que és ka que 

s’ha de donar a aquest sòl per arribar al resultat citat. 

 

Es defineixen dos tipus d’assaig Proctor, el NORMAL i el MODIFICAT, 

segons el grau d’energia de compactació aplicada a l’assaig. 

 

Metodologia: a partir de mostres de sòl amb diferents graus d’humitat, es 

compacta dins el motlle Proctor, mitjançant un nombre fix de cops d’un pistó 

estàndard. 

 

Es representa la corba densitat - humitat del sol; la màxima densitat 

obtinguda es denominada assaig Proctor i la humitat corresponent s’anomena 

“humitat òptima”. Als assaigs de densitat i humitat “in situ” s’exigeix un 

percentatge de la Densitat Proctor. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

- Identificació de sòls: per poder considerar els sòls de qualitat tolerable, 

com a mínim, hauran de tenir una densitat Proctor Normal superior a 1,45 

g/cm3. 

 

Més que un condicionant d’acceptació en si mateix, la densitat Proctor 

és un valor que serveix per comparar les densitats obtingudes en obra. 

 
Cadència d’assaigs recomanada 

 

- Terraplens: cada 1.500 m3 o canvi de material observat 

visualment. 

- Reompliments: cada 400 m3 de rasa compactada o canvi de 

material de reompliment observat per inspecció visual. 

- Sub-bases i bases granulars: cada 100 m3 d’aportació de 

material (Proctor Modificat). 

 
Article 46. DENSITAT I HUMITAT “IN SITU” 



Projecte Final de Carrera  Ruben Martos Vaz 

Plec de condicions   35-53 

 
Objecte de l’assaig: l’objectiu d’aquest assaig és determinar la densitat i 

la humitat d’un sòl, després de ser compactat em obra. Quant més s’apropi a la 

humitat de la “humitat òptima” de compactació, major serà la densitat. Quant 

més gran sigui la densitat, el sòl resistirà molt millor les càrregues de tràfic. 

 

Metodologia: hi ha dos procediments a seguir: 

 

A. Mètode de la sorra: consisteix en excavar un forat en la 

superfície compactada, obtenint el pes sec del material 

excavat i el volum que ocupava abans de ser excavat. El pes 

s’obté directament pesant el material després d’assecar-lo, el 

volum s’obté mitjançant un embut que aboca sorra calibrada 

en el forat realitzat fins a omplir-lo. Segons la quantitat de 

sorra utilitzada s’obté el volum. 

B. Mètode nuclear: l’aparell disposa d’una font i d’un receptor de 

radiació. En funció de la intensitat de la radiació que arriba al 

receptor, es determina la densitat i la forma immediata. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

- Nucli de terraplè  densitat superior al 95 % del Proctor Normal 

- Coronació del terraplè densitat superior al 100 % del Proctor Normal 

- Reompliments de rases les mateixes condicions que en els terraplens 

- Sub-base granular  densitat superior al 95 % del Proctor 

Modificat 

- Base granular  densitat superior al 100 % del Proctor 

Modificat 

 

Cadència d’assaigs recomanada: 

- Execució dels terraplens cada 2.000 m2 de tongada o fracció diària, 5 

densitats “in situ” i 5 humitats “in situ”. 

- Reompliment de rases cada 200 m3 de rasa compactada o fracció 

diària, 5 densitats “in situ” i 5 humitats “in situ”. 
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- Acceptació d’explanades 5 assaigs de densitat i humitat en terres, cada 

2.000 m2 de vial refinat. 

- Sub-bases, bases granulars cada 300 m3 de material granular 

compactat o bases de grava-ciment fracció diària, 5 assaigs de 

densitat i humitat “in  

    situ”. 

-Acceptació de les capes  5 assaigs de densitat i humitat cada 200 m2 

de capa successives del ferm  del ferm. 

 
Article 47. LÍMITS D’ATTERBERG 
 
Objecte de l’assaig: l’objecte d’aquest assaig és la determinació del límit 

líquid (LL) i del límit plàstic (LP), que són dos magnituds que depenen de les 

característiques plàstiques (plasticitat dels sòls). 

 

Es denomina índex de plasticitat (IP) a la diferència entre els dos límits; 

IP = LL-LP. Pertany al grup dels assaigs d’identificació de sòls. 

 

Metodologia: hi ha un procediment diferent per a cada un dels límits 

establerts: 

 

- LÍMIT LÍQUID: a una mostra de sòl que passi pel tamís 40 ASTM se li 

afegeixen aigua i es fa una massa amb contingut d’humitat proper al líquid. La 

massa es col·loca amb una espàtula en la Cullera de Casagrande i s’obre un 

tall o canal amb l’instrument normalitzat de l’assaig (acanalador de 

Casagrande). 

 

A continuació, simplement donant voltes a la manivela de l’aparell de 

Casagrande, es donen cops fins que les parets del tall en la massa s’uneixin 

pel seu fons. En aquest moment es determina la humitat. A continuació, es 

repeteix l’assaig i es dibuixen en una escala logarítmica els dos punts obtinguts 

(nº de cops-humitat). 
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Es dibuixa una recta de pendent 0,117, equidistant dels dos punts. El 

punt d’aquesta recta corresponent a la ordenada dels 25 cops, serà el límit 

líquid. 

 

LÍMIT PLÀSTIC: l’assaig es realitza sobre una fracció de sòl que passi 

pel tamís 40, amb un contingut d’humitat superior al límit líquid. Es fa una 

massa amb el sòl i es configura amb la mà una forma d’elipsoide allargada. La 

mostra es fa rodar amb la mà contra una superfície llisa que no sigui absorbent, 

fins que apareguin fissures de 3 mm de diàmetre. 

 

El contingut d’humitat en aquest moment es pren com a límit plàstic. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

- Sòls tolerables  LL<40   ó LL<65 

       IP>0,66LL-9 

- Sòls adequats  LL<40 

- Sòls seleccionats  LL>30   i IP<10 

- Sub-base granular  LL<25   i IP<5 

- Base artificial   No plàstica 

 

Cadència d’assaigs recomanada: 

A. Assaig d’identificació de sòls 

B. Sub-bases i bases: es realitza en la fase d’acceptació de la 

procedència del material. Durant la fase d’execució de les obres, es 

determina cada 1.000 m3 d’aportació de material o quan, per 

inspecció visual, s’apreciï un canvi de les característiques del 

material. 

 
Article 48. ÍNDEX C.B.R. 
 
Objecte de l’assaig: l’índex C.B.R. (California Bearing Ratio) és un índex 

empíric de la resistència d’un sòl després d’haver estat estès i compactat en 

obra. Si l’índex C.B.R. d’un  sòl és inferior al requerit per a un ús determinat, 

aquest sòl s’haurà de refusar i buscar altres materials de millor qualitat. 
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Metodologia: l’assaig es realitza normalment sobre una mostra 

preparada en el laboratori, en unes condicions determinades de densitat i 

humitat. Es sotmet el sòl a immersió i cada dia es pren nota de la lectura que 

marca el quadrant del motlle C.B.R. (inflament). Després del període 

d’immersió, es col·loca el motlle sota el pistó de penetració i s’aplica la càrrega, 

anotat les càrregues corresponents a cada interval de penetració. 

 

A partir d’aquestes dades es pot dibuixar la corba densitat-índex C.B.R., 

que donarà el C.B.R. corresponent al percentatge de densitat Proctor exigit en 

l’obra. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

Sòls tolerables   Índex C.B.R.>3 

 

Sòls adequats    Índex C.B.R.>5 

 

Sòls adequats    Índex C.B.R.>10 

 

Sub-base granular   Índex C.B.R.>20 

 

Base granular    Índex C.B.R.>80 

 

(L’índex C.B.R. exigit es refereix en cada cas al grau de compactació 

exigit). 

 

Cadència d’assaigs recomanada: 

 

- Execució de tres assaigs en la fase d’acceptació de la procedència de 

materials d’identificació de sòls. 

 
- Durant l’execució de l’obra, l’assaig de control es realitzarà cada 5.000 

m3 de terraplè. 
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Article 49. CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA 
 
Objecte de l’assaig: aquest assaig té per objecte la determinació del 

percentatge de matèria orgànica que conté el sòl que s’analitza. Pertany al grup 

dels assaigs d’identificació de sòls. Si el contingut de matèria orgànica és 

superior al mínim admissible, el sòl no podrà ser utilitzat per a construir 

terraplens. 

 

Metodologia: és un assaig de tipus químic, basat en el tractament de les 

mostres de sòl en estat d’ebullició, mitjançant el permanganat potàssic i àcid 

oxàlic. El percentatge de matèria orgànica es determina a partir de la quantitat 

d’àcid oxàlic necessària per a neutralitzar el permanganat potàssic. 

 

Condicions mínimes d’acceptació:  

 

- Sòls tolerables  contingut en matèria orgànica inferior al 2% 

 

- Sòls adequats  contingut de matèria orgànica inferior a l’1% 

 

- Sòls seleccionats  sense matèria orgànica 

 

- Àrids per a sub-base i  sense matèria orgànica 

capes de ferm 

 

Cadència d’execució recomanada: es realitza en la fase d’acceptació de 

la procedència de materials i en l’assaig d’identificació dels sòls. 

 

Durant l’execució de l’obra, es recomana la realització de l’assaig cada 

5.000 m3 de terraplè construït i  sempre que per inspecció visual s’observin 

canvis de les característiques del material. 

 
Article 50. EQUIVALENT DE SORRA 
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Objecte de l’assaig: l’equivalent de sorra és un índex que indica el 

contingut de fins d’un sòl granular que contingui una petita proporció de 

material plàstic. Qualifica els sòls empleats per a les capes dels ferms (sub-

base i bases), els quals han de tenir obligatòriament un equivalent de sorra 

elevat. 

 

Metodologia: es barreja una mostra de sòl amb una dissolució 

normalitzada a l’interior d’una proveta estàndard i es deixa reposar durant 20 

minuts. A continuació s’observa el nivell de sorra que ha dipositat en el fons de 

la proveta, clarament diferenciable d’una franja intermitja en la què es poden 

veure argiles i llims en suspensió, i d’una altra franja superior corresponent al 

líquid més net. L’equivalent de sorra s’obté pel quocient entre l’alçada de la 

superfície de sorra i la d’argila. 

 

Condicions mínimes d’acceptació:  

 

- Sub-base granular el material tindrà un equivalent en sorra 

superior a vint-i-cinc (>25). 

 

- Base granular i grava-ciment el material tindrà un equivalent en sorra 

a trenta (>30). 

 

- Mescla d’àrids per a aglomerats  el material tindrà un equivalent 

en sorra asfàltics     superior a vint-i-cinc (>25). 

 

- Arena silícica per tract. superf. equivalent en sorra superior a quaranta 

(>40). 

 

- Arena per a la fabricació de  equivalent de sorra superior a setanta-

cinc formigons      (>75). 

 

Cadència d’execució recomanada: en la fase prèvia d’acceptació de la 

procedència dels materials, es realitzarà l’assaig sobre tres mostres aleatòries. 
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Durant la fase de construcció de les capes del ferm es realitzarà un 

assaig cada 300 m3 d’aportació de material o fracció diària. 

 
Article 51. QUALITAT DELS ÀRIDS SEGONS L’ASSAIG DE 

DESGAST DELS ÀNGELS 
 
Objecte de l’assaig: el coeficient de desgast de “Els Àngels” és un 

indicador de la duresa, fiabilitat i resistència al desgast dels àrids fabricats amb 

diferents tipus de roca. La acceptació d’un àrid per formar les capes del ferm o 

del paviment, està condicionada per un valor màxim de desgast de “Els 

Àngels”. 

 

Metodologia: es col·loca una mostra de l’àrid de granulometria tipificada, 

dins el cilindre de la màquina de “Els Àngels”, i es fa girar juntament amb un 

nombre determinat de boles d’acer. L’índex de “Els Àngels”, que dependrà 

bàsicament de la qualitat de la roca, s’obté a partir de la variació de la 

granulometria de la mostra abans i després de l’assaig. 

 

Condicions mínimes d’acceptació:  

 

- Sub-base granular coeficient de desgast inferior a quaranta 

(<40). 

 

- Bases granulars o   coeficient de desgast inferior a trenta 

(<30). 

grava-ciment 

 

- Àrids per a mescles  coeficient de desgast inferior a trenta 

(<30). bituminoses 

 

- Paviments de formigó el coeficient de l’arid gruixut serà inferior a 

trenta cinc (<35). 
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Cadència d’assaig recomanada: en la fase d’acceptació de la 

procedència dels materials, es realitzarà l’assaig sobre tres mostre aleatòries. 

 

Durant la fase d’execució de ferms, la cadència recomanada és d’un 

assaig cada 1.000 m3 d’aportació de material. 

 
Article 52. COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT 
 
Objecte de l’assaig: la resistència al poliment de les partícules d’un àrid 

és l’oposició a desgastar-se i a perdre rugositat en la seva textura superficial. El 

C.P.A. depèn només del tipus de roca i serveix per indicar si determinats àrids 

poden fer-se servir per a fabricar aglomerat asfàltic de capa de rodadura. 

Durant l’execució de l’assaig, el desgast es produeix mitjançant l’acció d’un 

pneumàtic de goma juntament amb una determinada combinació de partícules 

fines abrasives. 

 

Metodologia: es forma una proveta amb els àrids units mitjançant un 

morter hidràulic. La proveta es sotmet a cicles de poliment mitjançant 

substàncies abrassives humitejades, col·locades entre la roda de l’assaig 

pneumàtic. 

 

La mesura del coeficient de rosament amb un pèndol de fricció, es 

realitza a l’inici de l’assaig cada hora mentre duri aquesta i al final del mateix. A 

partir d’aquestes mesures es defineix el coeficient de poliment accelerat com 

un índex que caracteritza a l’àrid per a la seva possible en mescles asfàltiques 

de capes de rodadura. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: es realitza un assaig únicament en els 

àrids que es fan servir en les capes de rodadura de les vies ràpides i s’exigeix 

un C.P.A. major de quaranta (>40). 

 

Cadència d’execució: s’ha de realitzar l’assaig únicament en la fase de 

control prèvia a l’execució de la pavimentació, per poder acceptar a la 

procedència dels àrids. 
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Article 53. ASSAIG DE CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ: CONS  

D’ABRAHAMS 
 
Objecte de l’assaig: la determinació de la consistència del formigó 

serveix per valorar la seva docilitat. La docilitat ha de ser suficient com per 

aconseguir que, mitjançant el sistema de posada en obra escollit, el formigó 

sigui totalment homogeni, no presenti coqueres i tingui la compacitat 

necessària. 

 

La consistència es mesura segons l’assentament obtingut a l’assaig dels 

cons d’Abrahams. 

 

Metodologia: en el mateix punt de posada en obra del formigó, s’omple 

el motlle del cons d’Abrahams amb tres capes successives de formigó. Després 

de cada capa es compacta el formigó amb una vara metàl·lica de 

característiques estàndard. 

 

Després d’allisar la superfície de la capa superior, s’extreu el motlle en 

sentit vertical. L’índex de consistència del formigó fresc es determina per la 

diferència en centímetres entre l’alçada del motlle i l’alçada vertical de l’eix de 

la mostra després de l’assentament que experimenta el formigó. 

 

Condicions mínimes d’acceptació:  

 

Formigó de base de voreres  5 cm<assentament<8 cm 

 

Paviments de formigó  5 cm<assentament<8 cm 

 

Formigó de soleres,   3 cm<assentament<10 cm 

reforçaments i altres 

 

Cadència d’assaigs recomanada:  
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Soleres de reforçaments de   1 assaig cada 50 m3 de formigó 

col·locat. 

conduccions de clavegueram 

 

Formigó d’assentament i   1 assaig cada 300 ml de formigó 

col·locat. 

reforçament de voreres 

 

Formigó de base de voreres  1 assaig cada 50 m3 de formigó 

col·locat. 

o paviments rígids 

 

Article 54. RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ DEL FORMIGÓ 
 
Objecte de l’assaig: garantir abans del procés del formigó la idoneïtat de 

la dosificació i del procés de fabricació que es pensa fer servir, a fi d’obtenir 

formigons que tinguin la resistència prevista en el projecte. 

 

Comprovar durant l’execució de les obres que les resistències del 

formigó són com a mínim iguals a les definides en el projecte. 

 

L’assaig es realitza sobre provetes cilíndriques de dimensions 12x30 cm 

procedents del formigó fresc fabricat. Les provetes es confeccionen, conserven 

i trenquen segons els mètodes d’assaig especificats en la normativa vigent. 

 

Metodologia: es confecciona la proveta de formigó en el moment en que 

es dóna la compacitat necessària a les capes de formigó vessades 

successivament a l’interior del motlle. 

 

Es col·loquen en una premsa on s’assagen a compressió les provetes de 

formigó confeccionades, després de treure-les de la cambra de curat i d’haver 

realitzat la operació de refrentat.  

 

Condicions mínimes d’acceptació:  
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Soleres de reforçament de   resistència característica>150 

kg/cm2 

conduccions  

 

Formigó de reforçament de   resistència característica>150 

kg/cm2  

conduccions 

 

Formigó d’assentament i   resistència característica>100 kg/cm2  

reforçament de voreres 

 

Formigó de base de voreres  resistència característica>100 

kg/cm2 

 

Cadència d’assaigs recomanada:  

 

Cinc provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó 

col·locats. 

 

En el cas de voreres, cinc provetes per cada 300 ml de vorera 

col·locada. 

 
Article 55. RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ D’ELEMENTS 

PREFABRICATS 
 
Objecte de l’assaig: l’objecte de l’assaig és la obtenció de la resistència 

a compressió real de l’element prefabricat, ja sigui de l’acopi en fàbrica o una 

vegada posat en obra. 

 

Metodologia: és necessària una màquina per a obtenir provetes-

testimoni, equipada amb una sonda de capçal de diamant. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: resistència característica als 28 dies. 
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Elements prefabricats de clavegueram  >200 Kg/cm2 

 

Voreres prefabricades    >350 Kg/cm2 

 

Llambordes prefabricades    >400 Kg/cm2 

 

Cadència d’assaigs recomanada: en la fase d’acceptació de les 

procedències dels materials es realitzarà un assaig de tres mostres aleatòries.  

 

En la fase d’execució la cadència serà la següent: 

 

Elements prefabricats de  1 assaig cada 35 elements o cada 

1.000 ml clavegueram     del col·lector principal. 

 

Voreres prefabricades  1 assaig per cada 200 m2 de paviment 

executat. 

 

Llambordes prefabricades  1 assaig per cada 2.000 m2 de 

paviment executat. 

 
Article 56. DESGAST PER FREGAMENT D’ELEMENTS 

PREFABRICATS 
 
Objecte de l’assaig: l’assaig de desgast per rosament d’elements 

prefabricats té per objecte mesurar la pèrdua de l’alçada d’una proveta 

normalitzada procedent d’aquest elements. La proveta es sotmet a unes 

condicions determinades de pressió, aplicada a través d’una substància 

abrasiva, durant un recorregut determinat. 

 

Les condicions més usuals són: 

 

- Dimensió de la proveta 7x7 cm2 ó 5x5 cm2 (segons l’element assajat). 
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- Recorregut de 250 metres lineals. 

- Substància abrasiva formada per carborundum (per als elements 

exteriors) o per arenes silíciques (per als elements interiors). Dotació d’1 g/cm2. 

 

- Via humida (per als elements exteriors) i via seca (per als elements 

interiors). 

 

Metodologia: és necessària una màquina per a l’assaig de desgast, en la 

que hi ha una plataforma giratòria que produeix el rosament i el dispositiu que 

permet aplicar una pressió de 0,6 Kg/m2 a la proveta durant tot el recorregut, 

mentre es vessa de manera uniforme l’aigua i la substància abrasiva. 

 

L’assaig es realitza sobre dos provetes d’elements diferents com a 

resultat final la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts. 

 

Condicions mínimes d’acceptació:  

 

Voreres: 

- Recorregut     1.000 metres 

- Pressió    0,6 Kg/cm2 

- Abrasiu    carborundum (1 g/ cm2) 

- Desgast mig en pèrdua d’alçada <2,5 mm 

 

Rígoles: 

- Recorregut     1.000 metres 

- Pressió    0,6 Kg/cm2 

- Abrasiu    arena silícica (1 g/ cm2) per via humida 

- Desgast mig en pèrdua d’alçada <1,5 mm 

 

Llambordes i peces de formigó: 

- Recorregut     1.000 metres 

- Pressió    0,6 Kg/cm2 

- Abrasiu    carborundum (1 g/ cm2) per via humida 

- Desgast mig en pèrdua d’alçada <2 mm 
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Cadència d’assaigs recomanada: es realitzarà l’assaig sobre tres 

mostres aleatòries, en la fase d’acceptació els materials. 

 
Article 57. ASSAIG DE LA RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE 
 
Objecte de l’assaig: l’objecte de l’assaig és conèixer el comportament de 

l’element assajat, al ser sotmès a condicions climatològiques extremes. 

 

Permet qualificar simultàniament propietats diferents com la 

permeabilitat, la absorció i també la duresa o resistència a la rotura. 

 

Metodologia: és necessari un tanc de descongelació en el que 

s’introdueixen les provetes i es mantenen en estat d’immersió. També és 

necessari un tanc frigorífic que pugui mantenir una temperatura de 15+/-5º 

durant el temps de duració de l’assaig. 

 

Després de realitzar 25 cicles de congelació i descongelació, es 

procedeix a la inspecció visual de les peces comprovant que no s’hagin produït 

fissures o altres defectes. 

 
Article 58. ASSAIG DE PLACA DE CÀRREGA 
 
Objecte de l’assaig: l’objecte d’aquest assaig és determinar la 

deformació produïda en la superfícies d’un terreny (o en les diferents capes 

d’un ferm) com a conseqüència de l’aplicació d’una càrrega sobre una placa 

circular. 

 

A partir del valor de la deformació obtinguda, es poden determinar 

diferents paràmetres característics, relacionats amb el mòdul d’elasticitat del 

sòl. 

 

Els resultats obtinguts a l’assaig permeten fixar criteris per acceptar o 

refusar les capes corresponents i analitzar el seu grau de compactació. 
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Metodologia: es col·loca l’aparell de mesura sobre el terreny i 

s’aconsegueix la reacció mitjançant una màquina pesada de l’obra (un camió, 

per exemple), amb pes suficient per poder aplicar la càrrega desitjada a la 

placa. 

 

La mesura s’efectua normalment mitjançant un pont de referència i 

comparadors de mesures. 

 

A partir de la corba pressió-deformació que s’obté a l’assaig e poden 

definir els mòduls de reacció i compressibilitat. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: en les capes de base del paviment, el 

mòdul de compressibilitat serà superior a 100 Kg/cm2, amb placa de 700 cm2 i 

pressions compreses entre 2,5 i 3,5 Kg/cm2. 

 

Cadència d’assaigs recomanada: 5 assaigs per cada 2.000 m2 de 

pavimentació. 

 
Article 59. ASSAIG MARSHALL 
 
Objecte de l’assaig: l’assaig Marshall és un assaig empíric usat per a 

l’estudi de la dosificació o projecte de laboratori en les mescles bituminoses. 

 

L’assaig Marshall també permet realitzar un control durant la fabricació 

de l’aglomerat asfàltic per tal que aquest compleixi les seves funcions de 

resistència, flexibilitat i impermeabilitat, segons les condicions específiques de 

la climatologia i les sol·licituds del tràfic. 

 

Així mateix, es fa servir l’assaig Marshall com a mètode de control en 

obra, ja que es defineix la densitat màxima de l’aglomerat asfàltic que 

correspon a un percentatge òptim del contingut de producte bituminós. 
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Metodologia: després de passar pel sedàs la mostra, es compacta en un 

motlle mitjançant l’acció d’un pistó (4,536 Kg) que cau des d’una alçada fixa 

(0,457 m) per nombre determinat de vegades (generalment 50 ó 60 cops) per 

cada cara de proveta. 

 

La densitat de la proveta es calcula com a quocient entre el seu pes i el 

seu volum. 

 

A partir de la densitat i dels pesos específics dels components de la 

mescla, es determinen els percentatges de buits de l’aglomerat asfàltic. 

 

La estabilitat i la fluència de la mescla s’obtenen sometent a les provetes 

a l’assaig de compressió diametral. Aquest assaig es realitzarà després de 

refredar les provetes fins a 60º i mantenir-les en un bany d’aigua durant 30 

minuts. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: percentatge de lligant bituminós en 

per respecte al pes total dels àrids. 

 
Mescles denses 

D12, D20 

4 a 6 % 

 

Mescles semi-

denses 

S12, S20 

2,5 a 5,5 % 

 

Mescles 

gruixudes 

G12, G20 

3 a 5 % 

 

Mescles obertes 

A12, A20 

2,5 a 4,5 %

- Densitat Marshall: la densitat serà superior al 97% de la màxima 

obtinguda a l’assaig Marshall. 

 

- Estabilitat: per a tràfic pesar >1000 Kgf, per a tràfic mig >750 Kgf. 

 

- Deformació: estarà compresa entre 2 i 3,5 mm. 

 

- Percentatge de buits: en la capa de rodadura entre el 3 i el 5%, en la 

capa intermitja entre el 3 i el 8%. 
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Cadència d’assaig: s’efectuarà l’assaig Marshall en la fase de control 

previ, per definir la fórmula de treball. 

 

La cadència d’execució recomanada és d’un assaig Marshall amb 

determinació de la densitat, estabilitat, deformació, tant per cent de buits i 

percentatge de lligant, cada 500 Tn d’aglomerant asfàltic col·locat. 

 
Article 60. RESISTÈNCIA A FLEXO-TRACCIÓ DEL FORMIGÓ DE  
PAVIMENTS 
  
Objecte de l’assaig: els objectes de l’assaig són els següents: 

 

1. Comprovar abans de l’inici de l’activitat del formigonat, que la 

dosificació i el procés de fabricació previstos són els correctes 

d’acord amb les resistències teòriques. 

2. Comprovar durant el procés d’execució, que la resistència 

característica obtinguda en obra és superior o igual a la del 

projecte. 

 

L’assaig es realitza mitjançant provetes prismàtiques de dimensions 

15x15x60, procedents del formigó fresc fabricats. Aquestes provetes es 

confeccionen, conserven i trenquen a flexo-tracció, d’acord amb els mètodes 

d’assaig especificats a la Normativa vigent. 

 

Metodologia: s’ha d’obtenir una proveta prismàtica amb el motlle 

corresponent i un dispositiu per a realitzar l’assaig a flexo-tracció, després 

d’extreure la proveta de la cambra d’assecat. 

 

Condicions mínimes d’acceptació:  

 
TIPUS DE FORMIGÓ 

HP-35 

HP-40 
 

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A EXIGIR 

Fck>35Kg/cm2 

Fck>35Kg/cm2 
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Cadència d’assaigs recomanada: execució de tres provetes en fase 

prèvia a l’inici de l’obra de pavimentació. 

 

Durant l’execució de les obres, realització de 3 assaigs a flexo-tracció, 

cada 50 metres cúbics de formigó col·locat.  

 
Article 61. CARACTERÍSTIQUES FÍSICO-QUÍMIQUES DE LA ROCA  
NATURAL 
 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme. No presentarà 

fissures, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que es 

refereix a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà una densitat superior 

a 2.500 Kg/m3, una resistència a la compressió superior a 1.300 Kg/cm2, un 

coeficient de desgast inferior a 0,13 cm i haurà de resistir 20 cicles de 

congelació sense presentar cap alteració visible. 

 

Els assaigs que es realitzaran seran: 

 

- Determinació del pes específic i coeficient d’absorció: Norma UNE 22-

172-86. Es realitza la prova sobre tres provetes cúbiques de 7 cm d’aresta 

submergides en aigua a 20º +/- 5ºC durant un temps de 48 hores. Els resultats 

s’obtenen del promig de les determinacions de cadascuna de les provetes i 

s’indiquen expressades en g/cm3 i tant per cent respectivament. 

 

- Resistència a la compressió: Norma UNE 22-175-85. L’assaig s’efectua 

sobre un total de sis provetes cúbiques de 7 cm d’aresta o cilíndriques (amb 

una dimensió lateral entre les bases de 7 cm), que havent estat submergides 

en aigua a 20º +/- 5ºC durant un mínim de 48 hores, es sotmeten a càrregues 

creixents i centrades en les uperfícies d’aplicació fins que es trenquin. Els 

resultats obtinguts s’expressen en Kg/cm2. 

 

- Resistència a la flexió: Norma UNE 22-176-85. L’assaig s’efectua sobre 

sis provetes prismàtiques de base quadrada de 90x30x30 mm ó de 300x25x40 

mm, que una vegada submergides en aigua a 20º +/- 5ºC durant 48 hores, són 
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sotmeses a un esforç puntual creixent i uniforme de 70 N/seg fins al 

trencament. Els resultats s’expressen en Kg/cm2. 

 

- Resistència al desgast per rosament: Norma UNE 22-173-85. Aquest 

assaig es du a terme sobre dos provetes cúbiques de 7 cm d’aresta a les que 

es sotmeten al desgast sobre una pista amb un abrasiu al llarg d’un recorregut 

de 1.000 m. Els desgast es realitza sobre una sola cara. Els resultats 

s’expressen en mm de desgast lineal. 

 

- Resistència a l’impacte: Norma UNE 22-179-85. Sobre un total de 

quatre plaques comercials de 20x20x3 cm, es deixa caure una esfera de 100 g 

després d’haver col·locat les tres provetes sobre un llit de sorra de 10 cm. Si es 

tracta de mostres de laboratori, aquests tindran unes dimensions de 15x15x1 i 

l’esfera serà de 250 g. La alçada de la que es produeix el trencament, en cm, 

es determinarà la resistència al xoc. 

 

- Resistència a les gelades: Norma UNE 22-174-85. Un mínim de tres 

provetes cúbiques de 7 cm d’arestes es dessequen, fins a obtenir un pes 

constant, es submergiran en aigua durant 48 hores i es sotmetran a 25 cicles 

de gel-desgel, amb temperatures màximes de 15º a 20ºC i mínimes de -15ºC. 

El mòdul de gelada es calcularà en base a les diferències de pes abans i 

després dels 25 cicles. 

 

- Resistència als canvis tèrmics: Norma UNE 22-197-85. Aquest assaig 

es realitza sobre plaquetes polides que es sotmeten a 25 cicles d’escalfament-

refredament amb la finalitat de valorar les alteracions superficials (canvis de 

color, aparició d’oxidacions, etc.). Cada cicle comprèn una permanència de 20 

hores en una estufa a 105ºC i 48 hores en aigua a 20ºC. El resultat de tots 

aquests assaigs permet determinar el comportament de cada material una 

vegada col·locat en obra, per la qual cosa les seves característiques poden 

indicar l’aplicació òptima en cada cas. 

 


